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Η ΔΙΠΡΥΞ ΤΗ Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

β ’

T i  είδη της εργασίας είνε πλεΐστα. Κ ατ' 
άρχάς ένομίσθη ότι ήρκουν προς έκχωμάτωσιν 
αί συνήθεις άπλαι βορβοροφάγοι (dragues). Έ -  
κομίσθησαν δέ ίκαναί καί έτοποθετήθησαν έπί 
τούτω. Δεν έβράδυνεν όρ.ως νά καταδειχθή ότι 
αύται ήσαν όλως απρόσφοροι πρός την φύσιν 
τού έδάφους, οπερ έπρόκειτο νά έκχωματώσωσιν. 
Ήναγκάσθησαν επομένως νά έγκαταλείψωσιν 
αυτάς καί νά προσφύγωσιν ε’ις άλλο σύστημα. 
Εννοείται οτι, εκτός των τεχνικών μέσων, οι 
πλεϊστοι των εργατών χρησιμοποιούνται εις το 
νά πλήττωσι τό έδαφος διά τής δικέλλης καί 
τής άξίνης, ένφ άλλοι πληρούσι διά μεγάλων 
πτύων τά  φορτηγά βαγόνια, άτινα κυλϊονται έ- 
πειτα άποκομίζοντα τό έξαχθέν χώμα. Υ π ό 
νομοι δμως ιδίως,έκρηγνύμεναι άνά πάσαν στιγ
μήν, καταβάλλουσι τούς σκληρούς βράχους, έκ- 
ριζούσιν ύπερμεγέθεις βώλους γής,παραλύουσι την 
συνεκτικότητα του εδάφους. Πρό πάντων δε κυ
ρίως ή σπουδαιότερα εργασία γίνεται δι’ υπο
γείων επίτηδες κατασκευαζομένων στοών. Toür- 
rtJ, όρυσσόμενα εντός τής γής, κοιλαίνουσι τό 
ττρος έκβάθυνσιν ώρισμένον μέρος. Εντός αυτών 
στρώννυνται σιδηραι τροχιαί, έν αίς είσχωροϋσιν 
*ί άτμάμαξαι σύρουσαι τήν μακράν τών «μ α 
ζών των γραμμήν. Άνωθεν δ ’ έκάστης άμάξης, 
Ετι τής επιφάνειας, σκάπτονται φρέατα, έν 
°χηματι κώνων άνεστραμμένων, άνοικτά πρός 
τα επάνω καί στενά πρός τήν βάσιν, έν ή ανοί
γεται όπή, άφ’ ής δλον τό σκαφέν έν τώ  φρέατι 
'χώμα χύνεται έντός τής άμάξης, ήτις απέρχε
ται πεφορτωμένη.

. Τ° σύστημα τούτο τής δι’ ύπογείων στοών 
{,κχωματώσεως εφαρμόζεται μάλιστα έν τη, δ ι- 
®τρησ£ζ TOü £ν τ φ αέντρω συμπαγούς γ-ηίνου 
σγκου. Πολλαπλαϊ εχουσιν άνοιχΟή έν αύτώ αί 
’Λ'ογειοι στοαί. Τά δέ περισσότερα χιλιόμετρα 
τών σιδηροδρομικών γραμμών έν αύτιρ είνε έ- 
στρωμένα. Τών δ ' ύπονόμων αί συχναί έκρήξεις 
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καί δ θόρυβος παράγουσιν αληθή καταιγίδα κο- 
νιορτού έντός τής χαράδρας.

Διά τού τρόπου τούτου είχον κατορθώσγι 
μέχρι τού τέλους τού 1886 νά έκτοπίσωσι
5 ,250 ,000  κυβικών μέτρων χώματος. Ά λ λ ά  τό 
μέλλον νά έκτοπισθή διά τής διατρήσεως τού 
συμπαγούς όγκου έδαφος άνέρχεται έν συνόλω 
εις όκτώ έκατομ.μύρια κυβικών μέτρων.

Είνε δε πράγματι παράδοξος καί έκπληκτι- 
κή ή γεωλογική ίδίως σύστασις τού έδάφους 
τούτου. ’Εκτός τής προμνημ-ονευθείσης περιέργου 
άνακαλύψεως δτι τό βάθος τού ογκώματος, υπό 
τό σκληρόν λίθινον στρώμα, άποτελεϊται έξ άρ- 
γίλλου, ή ποιότης, τό χρώμα, τό είδος τών 
εξαγομένων χωμάτων παραλλάσσει έπ’ άπειρον. 
Ό  διερχόμ,ενος διά τού σιδηροδρόμου άνωθεν 
τής γεφύρας μ,ετ’ απορίας βλέπει τούς έξωθεν, 
έπί τής έπιφανείας τού ’Ισθμού, σχηματισθέντας 
έκ τής έξαγωγής αυτών γηλόφους, άλλους 
φαιούς, άλλους λευκούς, άλλους ύπομέλανας, 
άλλους μολυβδόχρους. "Εκαστος αίών παρερ- 
χόμενος άφινε φαίνεται καί άνά έν στρώμα. Έ - 
ζητήσαμεν νά λάβωμεν γεωλογικάς τινας ση 
μειώσεις. Ά λ λ ά  πρός τούτο θά μάς έχρειάζετο 
άναμφιβόλως μήν περίπου. Μετά θαυμασμού θά 
έβλεπε έκαστος τον έγχρωμον γεωλογικόν πίνακα, 
δστις καταρτίζεται έφ’ οσον προβαίνουσιν αί 
έργασίαι. Ό λ α  σχεδόν τά  γνωστά χρώματα 
καί δλοι οί γνωστοί επιστημονικοί όροι εχουσιν 
έξαντληθή πρός ΰπόδειξιν τών μυρίων τούτων 
διαφορών τών άλλεπαλλήλων στρωμάτων, άτι
να άνακαλύπτονται.

Είνε δέ καί τούτο οΰ μικρά δυσχέρεια εις 
τήν πρόοδον καί τήν ταχύτητα τών έργασιών. 
Ή  διώρυξ τού Σουέζ είχε νά προβή έπί ένός 
καί τού αύτού όμοιοειδούς καί ομοιομόρφου, αμ
μώδους έδάφους, καί ή διάτρησις αύτής δεν 
παρείχε πολλάς δυσχερείας, έξαιρουμενου έννο- 
εϊται τού μεγάλου μήκους της. Ιίεριστατικά 
όμως τόσον άνέλπιστα καί έκφεύγοντα πάντα 
υπολογισμόν, όσονέδώ, δέν παρουσιάσθησαν, έκ
τος όλιγίστων.

Τά έπικρατούντα στρώρ.ατα είνε τό λίθινον,
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τό αμμώδες,τά άργιλλώδη έν γένει καί ιδία τό 
έν τή  γεωλογί^ καλούμενον κροκαλοπαγές, ό - 
περ εύρίσκεται καί έν αΰτω τώ  κέντρω.

Ό περ άποδεικνύει ότι πορθμός άλλοτε, πρό 
αίώνων καί αιώνων πολλών, ήτο ό ισθμός οΰτος 
καί ή θάλασσα είσεχ&ΰρει έν αΰτω καί ή διά- 
τρησις αΰτού ήδη αΰτη, μετά τόσας εκατον
ταετηρίδας, άποδίδει μόνον συμφώνως πρός το 
γνωστόν ρητόν δ,τι ανήκει έκάστη, τά  τής 
ξηράς τή ξηρά καί τά  τής θαλάσσης τή θαλάσση, 
έπανάγουσα τήν τελευταίαν ταύτην εις την φυ
σικήν αΰτής όδόν.

Αϊ προϋπολογισθεϊσαι χάριν τής διορύξεως 
δαπάναι θ’ αύξήσωσι, συνεπεία τών προσθέτων 
αναγκών, σχεδόν κατά τό ήμισυ έπί πλέον του 
καταβληθέντος κεφαλαίου.

Κ ατά τό 1882 ό στρατηγός Στέφανος Τύρρ 
έπέτυχε την προσωρινήν, καί μετά τάς γενομέ- 
νας μελέτας, τήν οριστικήν έκχώρησιν αΰτω 
του προνομίου τής κατασκευής τής διώρυγος, 
μετά του δικαιώματος τής έκμεταλλεύσεως αΰ
τής διά τής έπιβολής διαπορίων διά λογαρια
σμόν του. Τό προνόμιον τοϋτο έξεχώρησεν δ 
στρατηγός εις μετοχικήν έταιρίαν ίδρυθεΐσαν έν 
Γαλλία, διαθέτουσαν δέ κεφάλαιον τριάκοντα 
έκατομμυρίων φράγκων, ήτις κατήρξατο τών 
έργασιών, άναθεϊσα αΰτω τήν διεξαγωγήν."Αλ- 
λαι δέ έταιρίαι γαλλικαί άνέλαβον τήν έκτέ- 
λεσιν τών έργων.

Τ ά  δέ ϋπολογισθέντα έκ τών τριάκοντα έ
κατομμυρίων καί συμφωνηθέντα πρός περάτω- 
σιν αΰτών έξοδα άνήρχοντο εις 24 ,629 ,500 .

Ά λ λ ’ ένώ τά  έργα πολύ άπέχουσιν έτι του 
νά ώσι περατωμένα, ένώ τό άχάριστον έδαφος 
τόσον πεισμόνως άνθίσταται εις τάς προσπά
θειας τών έργαζομένων, ένώ έποχή τών οριστι
κών έγκαινίων τής διώρυγος μόλις ορίζεται ή 
δεύτερα έξαμηνία του 1889, τό άρχικώς κα- 
ταβληθέν κεφάλαιον σχεδόν έξηντλήθη άπό 
τοϋδε. Ή  διάτρησις του ογκώματος καί τά  
άλλα συμπληρωματικά θ’ άπαιτήσωσι τό όλι- 
γώτερον δώδεκα έως δεκαπέντε έκατομμύρια. 
Οΰτω δέ ή όλική δαπάνη άντί τών ύπολογι- 
σθέντων 30 έκατομμυρίων, θ' άνέλθη αναμφί
βολος τό όλιγώτερον εις 45 έκατομμύρια.

Τοϋτο είνε προδήλως δυσάρεστον διά τούς 
μετόχους καί οχληρόν διά τούς ναυτιλλομένους, 
οϊτινες ένόμιζον δτι τόρα θά ήδύναντο νά δ ια - 
πλέωσι τήν διώρυγα, άλλά δέν είνε καί μή φυ
σικόν. Οί δέ θέλοντες νά δικαιολογήσωσι τήν 
έταιρίαν άναφέρουσιν ώς παράδειγμα όμοιονκαί 
πρόχειρον τήν τε διώρυγα τού Σουέζ, ής ή ά- 
ποπεράτωσις, ένφ ϋπελογίσθη ότι θά έστοίχιζε 
διακόσια μόλις έκατομμύρια, έχρειάσθη έν τού-

τοις πλέον τών πεντακοσίων— άκόμη δέ προ- 
σφατώτερον τήν τόρα συγχρόνως τεμνομένην 
κολοσσαίαν τού Παναμά διώρυγα, ής τάς έρ- 
γασίας διευθύνε ι αΰτοπροσώπως ό μέγας ίσθ- 
μοτόμος καί θαλασσοποιός Λεσσέψ, ένεμ δέ ύπε- 
λόγισε τάς δαπάνας εις έξακόσια ή έπτακόσια 
τό πολύ έκατομμύρια, αύται άπειλούσι ν’ άνέλ- 
θωσιν εις δύο σχεδόν δισεκατομμύρια!

Όμολογουμένως, απέναντι τοιούτων γιγαν- 
τιαίων αριθμών, τί είνε τά  ίδικά μας δεκαπέντε 
πτωχά έκατομμύρια ;....

* *
♦

Οί χρησιμοποιούμενοι έργάται ανέρχονται εις 
τον κυμαινόμενον άριθμόν τών χιλίων οκτακό
σιων μέχρι δυο χιλιάδων. Είνε δέ, κατ’ έθνικό- 
τητας, ώς έπί τό πλεΐστον Μαυροβοΰνιοι, ’Αρ
μένιοι, Ιταλοί καί Έλληνες. Καί ή διάκρισις 
αΰτών άπ' άλλήλων εινε εΰκολωτάτη καί α
μέσως έλκύει τό βλέμμα τού παρατηρητού.

'Υψηλοί οί πρώτοι, εύσωμοι, ρωμαλέοι, φέ- 
ροντες τό γνωστόν τής πατρίδος των στρογγύλον 
μέλαν τούς γύρους καί έρυθρόν άνωθεν κάλυμμα, 
ίσχυραί χεϊρες, δυνατοί μϋς, ώραΐαι καί αφελείς 
καί ειλικρινείς καί άποφασιστικαί και ευχάρι
στοι μορφαί.

Πλατείας άναξυρίδας φοροϋντες οί δεύτεροι 
καί κόκκινα ζωνάρια καί καλπάκια ή φέσια, εύ- 
ρύνωτοι, δυσκίνητοι, βαρείς, άλλ' έργατικοί, 
φυσιογνιομίαι άνατολιτών φιλοπόνων.

Εύστροφοι δέ τέλος, λάλοι, θορυβώδεις, μι
κροί τό ανάστημα άλλά μυώδεις, εΰφυείς καί 
πονηραι όψεις, μέ τήν αίωνίαν μακράν πίπαν 
των άνά στόμα καί τό κασκέττον εις τήν κεφα
λήν οί ’Ιταλοί.

Καί οί ίδικοί μας ; Οί ίδικοί μας είνε τόσον 
ολίγοι, ώστε χάνονται σχεδόν μεταξύ τού άλ
λου πλήθους τών έπηλύδων. Ιναθά λέγεται, καί 
ή έταιρία προτιμά μάλλον τούς ξένους, άλλά 
καί οί ίδικοί μας προσέρχονται καί άναλαμβά- 
νουσιν έργασίαν παρ’ αΰτή. Ώ ς φαίνεται δέ εύ- 
ρίσκουσι καί τήν έργασίαν έπαχθή καί τήν α
μοιβήν γλίσχραν. ΙΙράγματι δέ τό ημερομίσθιον 
μόλις άνέρχεται εις τρεις καίήμίσειαν δραχμάς. 
’Ό πως δέ είνε κεχωρισμένοι κατ’ έθνικότητας, 
ούτως είνε κεχωρισμένοι καί υπό έποψιν ίκανό- 
τητος καί είδους έργασίας οί έργαζόμ.ενοι.

Οί Μαυροβούνιοι χρησιμοποιούνται ιδιαιτέ
ρως διά τήν σκαφήν καί τήν έκχωμάτωσιν. Οί 
'Αρμένιοι είνε έπιτηδειότατοι καί ταχύτατοι 
εις τήν διά πτύων πλήρευσιν τών φορτηγών βα - 
γονίων. Οί ’Ιταλοί είνε προπάντων οί κατα- 
σκευάζοντες καί άνάπτοντες τάς υπονόμους. 
Καί οί ίδικοί μας είνε ίκανώτατοι δι’ όλας τάς 
έργασίας.... καί διά καμμίαν συγχρόνως. Ό σοι 
ετυχεν ή έξακολουθούν νά έργάζωνται άποδει-
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¡ινύονται καταλληλότατοι, οπού καί αν χροπσι- 
μοποιηθώσιν. Ά λ λ ' οί όροι εις όλιγίστους φαί
νονται συμφέροντες καί προτιμούν νά μή έργά— 
ζωνται. Ό  χαρακτήρ τής φυλής δέν είνε δυνα
τόν νά άλλάξη !

'Εκτός τών έργατών ύπάρχουσι καί πλεΐ- 
στοι άλλοι ύπάλληλοι, καί ιδίως μηχανικοί, 
οί πλεϊστοι τών όποιων είνε γάλλοι.

Ό  συνοικισμός τής Ίσθμιας άποτελεΐται έξ 
όκτακοσίων περίπου ψυχών, τών ύπαλλήλων καί 
μηχανικών τούτων, τών οικογενειών των καί 
τών έργατικών έπίσης οικογενειών. Ό  τής Πο- 
«ειδωνίας όμως είνε πολύ μικρότερος καί όλιγαν- 
θρωπότερος.

Άμφότεροιοί συνοικισμοί συνδέονται πρός άλ- 
λήλους, ώς καί πρός πάντα τά  άλλα σημεία τού 
Ισθμού, διά τηλεγραφικής άμα καί τηλεφωνι
κής συγκοινωνίας.

Ή  Ίσθμια, φέρει τόν τύπον πολίχνης συ
στηματοποιημένης, ής ή άνάπτυξις είνε βέβαια. 
Τά οικήματα αΰτής, είνε στερεώς καί καλώς 
κατεσκευασμένα, οί όδοί της εΰρειαι καί μετ’ έ- 
πιμελείας ρυμοτομηθείσαι, καί ή θέσις άρίστη.

"Εχει, ώς καί ή Ποσειδωνία, τ/,ν εκκλησίαν 
της, τάς μικράς πλατείας της, τά  έστιατόριά 
της, τά καφφενεΐά της, τά  καπηλειά της, ών 
εν διευθύνεται ύπό γαλλίδος τινός, μέ τά  σφαι
ριστήριά των, καί τάς έπί τών τοίχων γυμνάς 
εικόνας των, καί τήν πελατείαν των τήν ι
διόρρυθμον.

Έν αΰτή υπάρχουν οί σταθμοί τών άτμαμα- 
ξών, αΐτινες εύρίσκονται έν άργίγ. Ή δ η δ έ  γί
νεται σκέψις αί σιδηροδρομικά! γραμμαί νά 
έπικταθώσι καί πέραν αΰτής, μέχρις άποστά- 
σεώς τίνος, έως τής θαλάσσης, όπως καταστή 
δυνατή ή μεταφορά τών έξαγομένων χωμάτων 
έως έκεί, ϊνα έκρίπτωνται εις τά  κύματα, διότι 
ή συσσώρευσις αΰτών έπί πλέον έπί τής επιφά
νειας τού 'Ισθμού δέν είνε δυνατή.

Έν Ίσθμια έπίσης είνε ίδρυμένον καί καλώς 
*ατηρτισμένον νοσοκομεΐον. Έκεΐ δέ ομοίως εϋ- 
ρηνται καί τά  διάφορα γραφεία, τά  τής δ'.ευ- 
θύνσεως, τά  τών μηχανικών, τό ταμεϊον, κλπ. 
Παρ’ αυτά δέ κομψοτάτη, περιβαλλόμενη ύπό 
*ηπου, ύψηλή καί έν λαμπρά πρός τήν θάλασ- 
®*ν άπόψει εγείρεται ή έξοχική οικία, ή villa 
*θύ στρατηγού Τύρρ, όν θά ήδύνατό τις νά συ- 
ναντήση έξωθεν αΰτής ή έν τώ περιβόλω τής 
διιυθύνσεως περιφερόμενον, μέ τόμακρόντου ά- 
^άστημα καί τους μακροτέρους μύστακας καί 
η ν  στρατιωτικήν φυσιογνωμίαν καί το άγαθον 

«πέριττον ύφος του.

Δέν είχον όμως πάντοτε οί συνοικισμοί οΰτοι 
τήν ήρεμον καί ειρηνικήν όψιν, ήν έχουσι σή
μερον. Ό σοι άνέγνωσαν διηγήσεις ή μυθιστο
ρίας περί τών πρώτων άποίκων τής Καλλιφορ- 
νίας μετά τήν άνακάλυψιν τού έν αΰτή Πα
κτωλού, περί τών πρώτων άγριων έξερευνητών 
τού Έλδοράδου, περί τών τολμηρών τυχοδιω
κτών καί τών έξημμένων χρυσοθηρών, ους ε- 
συρεν άπό τών τεσσάρωνπεράτων έκείτού πλού
του ή δίψα καί τού κινδύνου ή περιφρόνησες, 
θά ήδύναντ ο νά ΐδωσι τήν πρόχειρον μικρο
γραφίαν έν τοΐς έργατικοΐς πληθυσμοίς τών δύο 
κωμών. Ποικίλος καί πολύμ.ορφος συρφετός, έπι- 
δραμών εις τήν πρόσκλησιν παροχής έργασίας 
πανταχόθεν, ήθών άνειμένων, ιδεών περί ιδιο
κτησίας καί ζωής λίαν έλευθερίων, ορέξεων ά - 
χαλινώτων, πειναλέοι έρχόμενοι νά εϋρωσιν 
οπως-όπως τεμάχιον άρτου, άλήται φεύγοντες 
ίσως τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος των, οκνη
ροί έλπίζοντες νά εΰρωσιν αφορμήν νά κερδί- 
σωσί τι διά παντός άλλου τρόπου ή έργαζόμε- 
νοι, είχον έκβρασθή φύρδην μίγδην έπί τής κο
ρινθιακής άκτής. ’Αστυνομία δέν ύπήρχεν, ή δέ 
σταθμεύουσα έν τώ  τόπω χωροφυλακή μάλλον 
εις τήν έπαύξησιν τής συγχύσεως συνετέλει ή 
εις τήν τήρησιν τής τάξεως. “Εριδες έπομένως, 
φιλονεικίαι, συμπλοκαί, πυγμαχίαι, τραυματι
σμοί έλάμβανον χώραν καθ’ ημέραν. Έν τοίς 
άρτισυστάτοις καί οΰτως είπεΐν νομαδεκοΐς συ
νοικισμούς άληθή δράματα έτελοϋντο. Αί κλο- 
παί καί αί ληστείαι ήσαν τ ά  άπλούστερα τών 
συμβάντων. Συνηθέστατα δέ εύρίσκονται πτώ
ματα δολοφονημένων, τών όποιων άγνωστοι ά- 
πέμενον καί άδύνατον έτι ν’ άνακαλυφθώσιν οί 
φονεΐς. Έν ένί τών καφενείων νύκτα τινά είς 
τών έργατών παρενοχλούμενος ύπό τίνος χο>ρο- 
φύλακος, μ«θ’ οΰ είχε προηγουμένας άφορμάς, 
ήρπασε παρατυχούσαν σκαπάνην καί διέσχισε 
τήν κεφαλήν αΰτοϋ άπό άνωθεν έ'ως κάτω, μέ
χρι τού λαιμού, ό δέ καφφεπυΰλης έδείκνυεν 
ήμίν,κομίζων άμα τόν δίσκον του,κηλΐδάςτινας 
ζοφεράς, διακρινομένας άκόμη έπί τού άθλιου 
πατώματος, έναπομένοντα λείψανα, τελευταίαν 
άνάμνησιν τής τρομεοάς σκηνής, ής έγεινε θέ- 
ατρον τό κατάστημά τ ο υ . . .

Εΰτυχώς όμως τόρα ή άγρια κατάστασις 
παρήλθεν. ’Αστυνομία καλώς ώργανισμένη τη 
ρεί καθ’ όλον τόν Ισθμόν τήν τάξιν, σπάνια δέ 
είνε πλέον καί τά  ελαφρά πλημμελήματα.

Τήν χρησιμότητα τής διώρυγος καί τήν 
σπουδαίαν έπίδρασιν, ήν μέλλει νά εχη έπί τε 
τής άναπτύξεως τής Ε λλάδος καί τού καθόλου 
ευρωπαϊκού έμπορίου, περιττός κόπος βεβαίως 
θά ήτο νά ζητήση τις όπως κατάδειξη.
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Έκτος τών άρχαίων, ών αϊ έπανειλημμέναι 
•repo; κατασκευήν αυτής άπόπειραι άποδεικνύ- 
ουσι τήν σημ.ασίαν ήν άπέδιδον είς αύτήν, ή 
τελείωσίς της πολλάκις ύπεδείχθη καί άνεκη- 
ρύχθη ώς μέγιστον ευρωπαϊκόν όφελος καί άξιο- 
μ.νημόνευτον βήμα πρός τήν πρόοδον καί τόν πο
λιτισμόν.

Λίαν ένδιαφέρουσαν περί τούτου νομίζομεν 
καί περίεργον πρός παράΟεσιν τήν γνώμην του 
άρχιδουκός τ ι ς  Αυστρίας Louis-Salvator.ooriç 
έπισκεφθείς τόν Κορινθιακόν κόλπον κατά τό 
1876 έδημοσίευσεν άξιόλογον σύγγραμμα φέρον 
επιγραφήν «P rom en ade dans le go lfe  de 
C o r in lb e » .

Ό  αυστριακός άρχιδούξ θεωρεί τήν διάτρη- 
σιν ώς μέλλουσαν μεγάλως να ώφελήση άφ' ε
νός μεν τήν Ε λλάδα , ομοίως δέ καί πάσας τάς 
δυτικάς επικράτειας. Ή  παγκόσμιος ναυτιλία, 
λέγει, Οά κερδίση σπουδαίως όχι μόνον εκ τής 
συντομεΰσεως τής μεταξύ ’Ανατολής καί Δύ- 
σεως άποστάσεως, άλλ ’ ωσαύτως έξαιρέτως καί 
έκ τής αποφυγής πλέον του κινδυνώδους καί 
δυσκόλου ταξειδίου τής διαβάσεως, καί κατ’ 
αυτήν τήν χειμερινήν του έτους ώραν, τών τρι- 
κυμιοιδών άκτών τής μεσημβρινής Πελοπον- 
νήσου.

Κυρίως όμως ή συντόμευσις τής άποστάσεως 
τής ’Ανατολής άπό τής Δύσεως είνε άξια παν
τός λόγου.

Ή  ε'κ τών λιμένων του ’Αρχιπελάγους καί 
τής Μαύρης Θαλάσσης πρός τήν Άδριατικήν 
καί τήν δυτικήν Μεσόγειον όδός θέλει συντομευθή 
διά μέντήν πρώτην κατά 345 χιλιόμετρα, διά 
δε τήν δευτέραν κατά 180 χιλιόμετρα.

Τήν διαφοράν δέ ταύτην τήν έπ’ ώφελεία 
τών χωρών τής Άδριατικής, λαμβάνουσα ύπ’ 
οψιν ή Εταιρία ώρισεν— άπό τούδε—  διά μέν 
τα  πλοία τά  προερχόμενα ή κατευθυνόμενα είς 
τήν Άδριατικήν διαπόρια φράγκου εν κατά τόν- 
νον, πεντήκοντα δε λεπτά διά τα  έκ τών λιμ.έ- 
νων τής δυσμικής Μεσογείου άναχωροΰντα ή ε
κεί μ.εταβαίνοντα καί περώντα τήν διώρυγα. 
Ά λ λ ’ οϊ έπιβάται, όπόθεν καί 5.ν προέρχωνται, 
θέλουσι πληρώση φράγκον έν άδιακρίτως κατ’ 
άτομον.

’Επί τή  βάσει του μέχρι τούδε διά τής οδού 
τής μεσημβρινής Ιίελοποννήσου διεξαγομ.ένου 
μεταξύ τών λιμένων τής Ανατολής, τής Ρωσ- 
σίας καί τής Δύσεως εμπορίου, μή λαμβανομέ- 
νης ύπ' οψιν τής πιθανής ούτως αύξήσεως τής 
συναλλαγής ώς έκ τής εύκολωτέρας συγκοινω
νίας, κατεστρώθησαν ικανοί ύπολογισμοί, σκο
πόν έχοντες τόν όρισμόν τών πιθανών εισπρά
ξεων τής Εταιρίας, όταν ή διώρυξ τεθή είς έ- 
νεργειαν.

Δύται δέ θ’ άνέλθωσι, κατά τούς πιθανωτέ-

ρους ύπολογισμούς, είς 5 ,900,000  φράγκων έ- 
τησίως.

Η *

Τό άπό του ένός άκρου μέχρι του άλλου τής 
διώρυγος διάστημα τά  άτμ.όπλοια θά διανύω- 
σιν έντός τριών τετάρτων τής ώρας. Τά ιστιο
φόρα Οά σύρωνται καί Οά διαπεραιοϋνται δι’ αυ
τής ύπό ρυμουλκών. Τό δέ ηλεκτρικόν φώς θέ
λει εύκολύνη τήν καί έν καιρώ νυκτός διάβασιν 
του πορθμιδίου, καταλαμπομένου ύπό ύπερμε- 
γέθων ηλεκτρικών φάρων.

Τήν δέ ήμ,έραν, καθ' ήν αί δύο άδελφαί θά- 
λασσαι θά χυθώσιν είς τάς άγκάλας άλλήλων, 
καθ’ ήν είς τόν βυθόν τής διώρυγος τό ύδωρ τού 
Σαρωνικού θά συναναμιγή πρός τό ύδωρ τοϋ 
Κορινθιακού, καθ’ ήν οί έπιβάται τού σιδηρο
δρόμου θά χαιρετήσωσιν άπό τού ύψους τής με
τεώρου γεφύρας τούς έπιβάτας τού διαβαίνον- 
τος κάτωθεν αυτής πρώτου άτμ.οπλοίου, τότε 
θά δυνάμεθα νά είπωμεν ότι πράγματι είσήλ- 
θε καί ή 'Ελλάς είς τήν χορείαν τών πεπολι- 
τισμ.ένων έθνών. Τότε θά καταδειχθή ετι μάλ
λον ή θαυμ.ασία γεωγραφική αυτής θέσις, ώς 
εγγυτέρου σταθμού συγκοινωνίας μεταξύ δύο 
ηπείρων, ήν δέν εγνωμεν νά έκμεταλλευθώμεν 
πρό πολλού ήδη. Θά άπορούμεν καί ή μ εις οϊ 
ίδιοι πώς έπί τοσούτον χρόνον ή ναυτιλία καί 
το έμπόριον ύφίσταντο οΰτω προφανή φραγμόν 
καί τόσον εύκολον νά άρθή έμπόδιον είς τόν 
δρόμον των. Ό  άφροστεφής γέρων, ό σκυθρωπός 
Μαλέας, θά μένη ώς έπί τό πλεϊστον μόνος πα
λαιών πρός τ ' άγριά του κύματα καί δέν θά είνε 
πλέον τόσα πολλά τά  ύποχρεωμ,ένα ν' άντικρύ- 
ζωσι τήν μελανήν κορυφήν του καί νά προσπα
θούν νά διαφύγουν τών ρευμάτων του τήν πα- 
ρασύρουσαν δίνην πλοία. Νεά ζωή θά χυθή είς 
τόν τόπον. Ό  Ιίειραιεύς θ’ άναπτυχθή ετι μάλ
λον. Αντίζηλοι άλλ' όμαίμονες πόλεις Οά άνα· 
Οάλωσιν εκατέρωθεν οί πενιχροί καί έργατικοί 
άπλώς τόρα συνοικισμοί τής Ίσθμιας καί τής 
ΙΙοσειδωνίας. Καί ή διώρυξ, ή ευεργετική διώ
ρυξ, ή καλή διώρυξ,θά κυλΐη τά  ήσυχα ΰδατά 
της, άνοικτή οδός εύημερίας, διαυγής δρόμος 
πλούτου, γαλανή κέλευθος ειρήνης...

Μόνη δέ, ή όποια θά έχη πιθανώς δίκαιον νά 
παραπονήται κατά τής ευοίωνου μεταβολής 
θά είνε ή μικρά πόλις τής Νέας Κορίνθου, ήσΐί 
προδήλως Οά ζημιωθή μεγάλως έξ αυτής, πα- 
ραγκωνιζομένη εντελώς ύπό τών δύο νεαρώνδια- 
δόχων της.

Ό  πολιτισμός θά εινε δ νέος αυτής Μόμμιοίι 
καί τό άρχαϊον ρητόν Οά έφαρμοσθή, δι ’ όλωί 
όμως άντιθέτους λόγους, πληρέστατα καί πάλιν, 
διότι πολύ ολίγοι βεβαίως θά έξακολουθοϋν πλέ- 
οντες είς αύτήν.

Μιχαήλ Μητςλκηε.
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[Σ υν ίχεια ’ ίδε προηγούμενου ούλλον.]

ΙΗ .

Ή  παγίς.

Ή  οικογένεια Γριβέ διέμενεν, ώς είπομεν, 
εκατοντάδας τινάς βημάτων μακράν τής πό- 
λεως, έγγύς τής όδού, έφ’ ής είργάζετο ό όδο- 
στάτης. Τό οίκημ.α, καλούμενου Μύλος Βαλάρ, 
ήτο άληθώς παλαιός μ,ύλος ή μάλλον δοκίμ.ιον 
μύλου, ούδέποτε παραγαγόν μ.εγάλην άλεύοου 
ποσότητα. Είχέ τις φαντασθή πρό είκοσι περί
που έτών νά χρησιμοποίησή μικρόν ^υάκιον, 
καταβαϊνον άπό τών πέριξ βουνών, καί κατε- 
σκεύασε τόν μύλον τούτον. Ά λ λ ά  τού ρεύματος 
ή ίσχνότης δέν ήδύνατο δυστυχώς νά θρέψη 
μύλον, καί έπί οκτώ μήνας τού έτους ουδέ μίαν 
καν ώραν τής ημέρας κατώρθου νά στρέφη τάς 
πέτρας του. Ούτως ό μυλωθρός κατεστράφη, 
καί τό οικοδόμημα έχρησίμευεν έκτοτε ώς οϊ- 

; κημα άπλούν ν' έξεμισθούτο είς γεωργούς. ΙΙα- 
ρέμενε μέν ετι κατά τόπον ό μέγας ξύλινος τρο- 
χος, αλλ’ αί πτέρυγες του έφαίνοντο κατεσκλη- 
κυίαι, συντετριμ,μέναι καί παντελώς άχρηστοι. 
Ό ύδροφράκτης ήτο ανοικτός πανταχόθεν, καί 
το ύδωρ άπετέλει κάτω είδος τι τέλματος, 
όπου άφθόνως έβλάστανον άρωματικά φυτά. 
Ωραίαί τινες αίγειροι, κατάσπαρτοι πέριξ, καί 

ολίγαι ίτέαι, ένδιικνύουσαι τόν έλικοειδή ρούν 
τοϋ ^υακίου, παρεΐχον είς τό μέρος εκείνο γρα
φικήν καί δροσώδη θέαν, όποια ήδύνατο νά γο- 
ητεύση τοπειογράφον.

Τοιούτο ήτο τό κτήμα, οπερ αί κυρίαι Δυ- 
Χ«μέλ είχον άγοράσει είς όνομα τής οικογένειας 
Γριβέ , καί οΰτινος ή Άδριανή μετά τοσαύτης 
χαράς έφερε μόνη τούς τίτλους είς τήν ΙΙετρού- 
λαν. Ά λ λ ω ς δέ τήν άξίαν αύτού δέν άπετέλει 
μονον ή γραφικότης του· κήπος μικρός παρα
κείμενος είς τό οίκημα,ώραΐος λειμών περαιτέρω, 
**ι άμπελος άναρριχωμένη είς τόν λόφον κα
κίστων αύτό, ώς άξίαν, σπουδαιότερου πρός τούς 
θετικωτέρους τών άνθρώπων.

Κατά τήν ώραν λοιπόν, ήν είχεν ορίσει διά 
Β ρ ξ  έπιστολής της, ή Άδριανή κατέλιπε τήν 

οικίαν τού συμβολαιογράφου, ΐνα μεταβή είς 
τ°ν Μύλον Βαλάρ. Είχεν ένδυθή άπλώς άλλά 
*θμψότατ α . Στεγομένη διά ροδόχρου άλεξη- 
Μου καί φέρουσα ύπό μ.άλης έλαφράν κυτίδα, 
Λ*ριεχονσαν τά  πολύτιμ.α έγγραφα, έβαινε θαρ- 
Ρουντως.ευδαίμων έκ τής ευδαιμονίας,ήν έμελ.λε 

I ** δωρήση. Ή  μήτηρ της είχε παραγγείλει νά 
ΤΊν συνοδεύση ή θαλαμηπόλος Κατερίνα, άλλά

μετά τό ήμισυ τής όδού ή Άδριανή έσκέφθη 
νά τήν στείλη όπίσω. Ό  καιρός ήτο λαμ.πρός, 
καί οί έκατέρωθεν τής όδού άμ.πελώνες καί λα 
χανόκηποι έβριθον κόσμ.ου. Ή  δεσποινίς Δυχα- 
μέλ έστη καί είπεν εύθύμως :

—  Περιττόν, Κατερίνα, νά έλθης μακρύτερα. 
Ό  μύλος άπέχει μ.όλις δύο βήματα. Πήγαινε 
όπίσω, διότι ή μ.ητέρα δέν είνε τόσον καλά καί 
ίσως σέ χρειασθή.

Ή  Κατερίνα, ήτις δέν ήτο πλέον νέα, δέν 
έφαίνετο δυσαρεστουμ,ένη νά διακόψη τόν περί
πατόν της. Ούχ ήττον είπε διστάζουσα:

—  Θά μέ μ,αλώση ή κυρία, άν σάς συνέ- 
βαινε τίποτε.

—  Τί νά μού συμβή ; Θά μ.έ συνοδεύση ύ
στερα ή Πετρούλα. Πήγαινε λοιπόν· άν ή μη
τέρα μου σέ μαλώση, τής λέγεις δτι έγώ σ ’ έ
στειλα χωρίς νά θέλης.

Καί μή άναμένουσα άπάντησιν ή Άδριανή 
άπεμ-ακρύνθη τοσούτον ταχέως, ώστε ή Κατε
ρίνα μ-όλις Οά ήδύνατο νά τήν παρακολούθηση. 
Έδίστασεν έν τούτοις έτι ή άγαθή γυνή, άλλά 
βλέπουσα τέλος πόσον ατάραχος ήτο ή νέα 
της κυρία, άπεφάσισε νά έπιστρέψη.

Μετά τινα βήματα, ή Άδριανή είσεχώρη- 
σεν είς στενήν καί χλ,οεράν κοιλάδα, ής έν 
μ.έσω έκειτο ό μύλος. Καθ’ όσον δέ προσήγγι- 
ζεν, ή καρδία της έπαλλεν ίσχυρότερον, καί 
προσεδόκα νά ϊδη προστρέχουσαν τήν Πετρού
λαν, ήτις κατεσκόπει βεβαίως τήν έλευσίν της. 
Ά λ λ ’ ούδείς ήλθεν είς προϋπάντησίν της, κ’ ε
ρημιά πλήρης έφαίνετο κρατούσα έν τώ  οίκο» 
καί τοΐς πέριξ.

Ή  φαινομένη όμως αύτη έρημία δέν ήδύ
νατο νά τή  έμπνεύση τρόμον, διότι, χάρις είς 
τήν προαγγελίαν τής άφίξεώς της, ήτο βέβαια 
δτι τήν άνέμενον, κ’ έξηκολούθησε βαδίζουσα 
πρός τό οίκημα.

Ό τ ε  έφθασε πρό τής θύρας, ήτις ήτο κλει- 
στή, ήρχισέ πως άμ.ηχανούσα. Ούδέν έντός 
τού οίκου ε’κινείτο, ούδ’ ήκούετο εκτός αύτού 
άλλο, ή ό φλοίσβος τοϋ ρύακος, καταλειβομέ- 
νου έν μονοτόνω ψιθυρισμ-ώ είς τήν κοιλάδα, 
δπου ήφανίζετο μεταξύ τών ύψηλών χόρτων.

Ή  Άδριανή μετά στιγμιαίαν προσδοκίαν έ- 
κρουσεν είς τήν Ούραν, φωνή τις δέ προσεκάλε- 
σεν αύτήν ένδοθεν νά είσέλθη. Καίτοι πειρα- 
χθείσα, δτι τοσούτον όλιγώρως τήν ύπεδέχοντο, 
ήγειρε τόν μάνδαλον καί είσήλθεν είς ισόγειον 
δωμάτιον, δπου συνήθως διέμενεν ή οικογένεια. 
ΤΗτο δ ’ αύτό καθαριώτατον καίτοι πενιχρώς 
ηύτρεπισμένον, άλλά σκοτεινότατον, διότι έν 
μ.όνον μικρόν παράθυρου τό έφώτιζεν. Είδεν δ- 
μ.ως άμέσως ή νεάνις, δτι ούδείς ύπήρχεν έν 
αύτώ άπό παρακειμένου δέ δωματίου,ούτινος έ- 
μενεν ήμιάνοικτοςή θύρα,ήκούετο κρότος,κ’ έκεΐ-
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θεν προδήλως είχεν άκουσθή καί ή φωνή.
Ή  Άδριανή κατηυθύνθη έκεϊ άδημονούσα.
—  Πετρούλα, έφώνησε, που είσαι λοιπόν ; 

"Οσον άγρια καί αν ήσαι, ήλπιζα νά μέ ύπο- 
δεχθγ,ς αλλέως.

Ούδεμία έδόθη άπάντησις, επειδή δέ καί τό 
δωμάτιον εκείνο ήτο σχεδόν έπίσης σκοτεινόν 
ώς τό πρώτον, ένόμισε καί πάλιν ότι ούδείς 
ητο έκεϊ. Ά λ λ α  κρότος ισχυρός, δν ήκουσεν αί
φνης όπισθεν της, έξήγαγεν αυτήν ταχέως τής 
απάτης. Ή  Ούρα, ήν είχε διαβή έκλείσθη πα
ταγωδώς καί τό κλειδίον έστράφη τρίζον έντός 
του κλείθρου.

Ή  Άδριανή έπεστράφη περίτρομος. "Ανθρω
πός τις ϊστατο μεταξύ αυτής καί τής θύρας, 
καί τόν άνεγνώρισεν: ήτο ό "Εκτωρ Λοβεδύ.

—  Καλώς ώρισες, ώραΐα μου έξαδέλφη! 
εϊπεν αΰτός θριαμβικώς.

Ή  Άδριανή ήσθάνθη πολύν φόβον τό κατ’ 
άρχάς, διότι ή έκεϊ παρουσία του Έκτορος, 
καί ϋπό τοιαύτας περιστάσεις, έμαρτύρει άπε- 
γνωσμ,ένην τινά πρόθεσίν του. Ά λ λ α  γνωρίζο- 
μ.εν πόσον γενναία καί ανδρική είχεν άπό τίνος 
έκδηλωθή ή ψυχή τής νεαρας άγρότιδος, ή δέ 
προσδοκία τής πάλης άνερρίπισεν έτι μάλλον 
τό θάρρος της.Καταβαλούσα ταχέως τήν πτόη- 
σιν αυτής, ήτένισεν έπί τόν Αοβεδύ ευσταθές 
καί πλήρες άγανακτήσεως βλέμμα.

Ό  "Εκτωρ ήτο κομ.ψότατα, ιός συνήθως, έν- 
δεδυμένος, άλλα κάτωχρος, ή δέ φαιδρά καί 
σκωπτική του άλλως μορφή έξέφραζε μϊσος 
καί άπειλήν.

Ή  Άδριανή είπε πρός αυτόν μετά θάρρους 
βεβιασμένου πως ίσως:

—  Τί θέλετε έδώ, κύριε "Εκτορ Λοβεδύ ; 
Δέν έπερίμ.ενα νά εϋρω σάς εις αυτήν τήν οικίαν, 
όπου βεβαίως δέν είσθε άγαπητός. Ποιος σας 
είσήγαγεν έδώ ; Τί θέλετε ; Μήπως μ.’ έσύρατε 
εις παγίδα ;

—  Δέν σάς έσυρα έγώ ... μ.όνη σας έπέσατε.
—  Έ γώ  έπερίμ.ενα, σάς τό λέγω καί πάλιν, 

νά εϋρω έδώ τήν Πετρούλαν Γριβέ, ή τόν πατέ-
α της, ή άλλον κανένα τής οικογένειας της, 
ιότι έχω νά τούς δώσω έγγραφα σπουδαία., 

άλλά βεβαίως ή Πετρούλα είν' έδώ πλησίον 
καί δέν θ' άργήσν) νά έπιστρέψη, διότι τής έ
γραψα χθές νά μ.έ περιμένιρ.

—  Ή  Πετρούλα εϊνε εις τήν έργασίαν μέ ό
λους τούς ίδικούς της, καί δέν θά έπιστρέψη 
παρά τό βράδυ· τό γράμ.μα σας δέν τό έλαβε, 
καί ιδού ή άπόδειξις.

Ό  "Εκτωρ έξήγαγε τού θυλακίου του χαοτίον 
συντεθλασμένον, όπερ ή Άδριανή άνεγνώρισεν 
άμέσως οτι ήτο ή πρός τήν Πετρούλαν έπιστο- 
λή της.

■—  Αυτή είνε ατιμία ! έφώνησε. Πώς έπεσε

εις τάς χεΐράς σας αύτό τό γράμμα : Τό ήγό- 
ράσατε ή μήπως τό έκλέψατε ;

—  Ούτε τό ήγόρασα, οϋτε τό έκλεψα· ή τύ
χη μόνον, τύχη ευνοϊκή, τό έφερεν εις χεΐράς 
μου. Χθές ό ταχυδρόμ,ος σας, βιαζόμενος νά έκ- 
τελέσν) τό χρέος του, έμπιστεύθη τό γράμμα 
αύτό. . άνοικτόν εις εν πρόσωπον, τό όποιον ό
ταν είδε τήν ύπογραφήν, ένόμισε ότι πιθανόν νά 
μέ ένδιαφέρη. Μού τό έκοινοποίησε λοιπόν,., 
έγώ δέ, βλέπων ότι μού έδίδετο τοιουτοτρόπως 
ή ευκαιρία τήν όποιαν πρό μικρού έπιδιώκω νά 
σάς ίδώ καί νά σάς δμιλήσω ιδιαιτέρως, έλαβα 
αύτό τό γράμμα... "Αν έπραξα έγκλημα, Ά δρι- 
ανή, άποδόσατέ το εις τό πάθος τό όποιον μέ 
κατατήκει.

—  Καί τό ύποχρεωτικόν έκεΐνο πρόσωπον, ύ- 
πέλαβε περιφρονητικώς ή Άδριανή, είνε βέβαια 
όπο>ς υπέθετα, ή Ιωσηφίνα, ή κόρη τού φύλα- 
κος. "Ολα αύτά είνε άτιμα, σάς τό έπαναλαμ- 
βάνω, κύριε Λοβεδύ, καί οί τελευταίοι δεσμοί 
στοργής οί όποιοι ύπήρχον μεταξύ μας, διερ- 
ραγησαν τοιουτοτρόπως.Τόρα άφήτέ μ.ε νά φύγω, 
άφού τά  πρόσωπα τά  όποια ήλθα νά εΰρω είνε 
άπόντα... "Η  μήπως έννοεΐτε νά μ.έ κρατήσετε 
διά τής βίας;

—  Δέν θ' άναχωρήσετε, Άδριανή, πριν μ.έ 
ακούσετε, άπήντησε βιαίως ό Έ κτω ρ Μέ ή- 
ναγκάσατε νά προβώ εις τά  άκρα, καί δέν ή- 
μ.ην έλεύθερος νά εκλέξω τά  άβρότερα μ.έσα, 
διά νά κατορθώσω νά σάς είπώ έλευθέρως ό,τι 
πρέπει νά μάθετε.

Ή  δεσποινίς Δυχαμέλ δέν ήδυνήθν) πλέον 
νά κρύψγ) τόν τρόμ.ον της. Ή  Ούρα ήτο κλει- 
δωμ.ένη, καί ό Λοβεδύ ϊστατο έπιμόνως πρό 
αύτής. Ύπέλαβε λοιπόν, σχεδόν ίκετευτικώς :

—  ’Ελάτε τόρα, έξάδελφε, άφήσατε αύτό 
τό τραγικόν ΰφος, καί ας όμιλήσωμεν ώς καλοί 
συγγενείς... Τί έχετε νά μ.ού είπήτε, τό όποιον 
δέν ήμπορούσατε νά είπήτε έλευθέρως εις τήν 
οικίαν μας, ένώπιον τής μητρός μου καί τών φί
λων μου ;

—  Καί λησμονείτε λοιπόν, πώς άποδέχε- 
σθε πρό τίνος χρόνου τόρα τά  παράπονα καί τάς 
παρακλήσεις μου ; Ή  μ.ήτηρ σας καί σείς προέ- 
βητε εις ρήξιν μ.αζί μας,καί δέν έτηρήσατε ούδ’ 
αύτούς καν τούς τύπους τής άπλής άβροφροσύ- 
νης.. καί τούτο βεβαίως, Άδριανή, διότι πρό 
μακρού έγνωρίζατε τήν οικονομικήν καταστρο
φήν, ή όποια μάς ήπείλει καί είνε πλέον καί γνω
στή εις όλον τόν κόσμ.ον.

—  Δέν είν’ αύτό, "Εκτορ,.. δέν είν' αύτό, . 
σέ βεβαιόνω ! έφώνησεν ή δεσποινίς Δυχαμέλ. 
Δέν σέ κατηγορούμεν ήμ.εΐς διά τά  σφάλματα 
τού πατρός σου, καί κατελυπήθημεν διά τήν 
άπώλειαν τής περιουσίας σας. Δι’ αύτό σάς 
προτείνομεν νά κάμωμεν ό,τι δυνατόν, διά νά
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σώσωμεν εν μέρος... Δι' αύτό άπεφασίσαμεν νά 
έξαγοράσωμεν τό Βλινύ, καί ό συμβολαιογρά
φος Περρέν καταγίνεται νά συνάξϊ) τά  χρή
ματα...

—  Τί μέ μέλει δι' αύτά τά  έλεεινά χρηματι
κά συμφέροντα ; διέκοψεν όρμητικώς ό "Εκτωρ. 
Ά ν έπεθύμ.ουν νά είμαι πλούσιος, τό ήθελον 
διότι ό πλούτος θά μ ’ έφερε πλησιέστερα εις 
σέ, Άδριανή, εις σέ τήν όποιαν άγαπώ, τήν 
όποιαν προώριζαν εις έμ.έ αί ο’ικογένειαί μας, σέ, 
χωρίς τήν όποιαν, τό ήξεύρεις, δέν ήμπορώ νά 
ζήσω.

Οί λόγοι ούτοι έλέχθησαν μετά πάθους καί 
δακρύων. Ό  Αοβεδύ ήθέλησε νά δράξγι τήν 
χεϊρα τής Άδριανής, άλλ’ έκείνη άπεστράφη 
βιαίως κ’ έφυγε πρός τό παράθυρον.

—  Δέν δύναμ.αι νά σάς έπιτρέψω τήν γλώσ
σαν αύτήν, έφώνησε. Σάς νομίζω τίμιον άνθρω- 
πον, καί δέν πιστεύω νά καταχρασθήτε θέσιν.. 
Σάς έδήλωσα καί άλλοτε ότι γάμος μ-εταξύ η
μών είνε άδύνατος.

—  Διατί, Άδριανή ;
—  Γνωρίζετε τούς λόγους.. Διαφορά έξεων 

καί διαθέσεων... ή συγγένειά μ.ας... τό άσυμβί- 
βαστον τού χαρακτήρός μας.. "Οπως δήποτε, 
κύριε, τί σημαίνουν οί λόγοι ; ή Οέλησίς μ.ου 
είνε σεβαστή, μέ φαίνεται;

—  Μή τυχόν, δεσποινίς, ύπέλαβεν ό "Εκτωρ, 
σκώπτων μοχθηρώς, αίσθάνεσθε πρός άνθρωπόν 
τινα ταπεινόν αισθήματα άνάξιά σας, διά τά 
όποια έντρέπεσθε; Σείς ή Άδριανή Δυχαμέλ, 
ή ωραιότερα, ή τελειοτέρα, ή πλουσιωτέρα τών 
δεσποινίδων τού τόπου, έταπεινώσατε τά  βλέμ.- 
ματά σας μέχρι ποταπού τεχνίτου, κοινού τούς 
τρόπους καί τά  ήθη, τού όποιου ή αγροικία θά 
σάς έπροξένει αιώνιον έξευτελισμόν καί λύπην ;

—  Σιωπή ! Δέν σάς έδωκα τό δικαίωμα νά 
μού όμιλήτε τοιουτοτρόπως. Τό δέ πρόσωπον, 
περί τού όποιου πρόκειται, ήμπορεΐ, σάς βε
βαιόνω, μ.' όλην αύτού τήν ταπεινότητα, νά 
σάς διδάξγ] εύγενειαν καί γενναιότητα.

—  Δέν τό άρνεΐσθε λοιπόν, έφώνησε βιαίως 
ό Λοβεδύ, καί τολμάτε μάλιστα νά μ.ού τόν 
έπαενήτε! Ώ  ! άληθεύουν οί φόβοι μ.ου, καί 
άποδεικνύονται] βάσιμοι όλαι μου αί ύποψίαι. . 
Αλλά μήποις νομίζετε,ότι θά υποταχθώ σιωπη- 
άώς εις τά  γελοία σχέδια, τά  αίσχη καί τάς 
άδικίας αί'τινες έτοιμ.άζονται, καί θά άπέλθω

1 μακράν νά ζήσω άσημον βίον μ.αζί μέ κατε
στραμμένο·; καί ήτιμ-ασμ.ένον πατέρα; Νομ.ί- 
ζετε, ότι θ’ άφήσω τήν συγγενή μου, τήν μνη
στήν μ,ου, νά γείνη λεία μ.ηδαμινού άνθρώπου, 
τεχνίτου φαντασμένου, οστις ζητεί νά ώφεληθή 
άπό παροδικήν υπέρ αύτού προκατάληψιν... 
Ποτέ, ποτέ ! υ-ά τόν διάβολον δέν θά τό άνε-
χβώ.

Καί περιεφέρετο έν τώ  δωματίψ φοβερά έ- 
ξημμένος.

Γνωρίζομ.εν ήδη, ότι ό "Εκτωρ Λοβεδύ ήσθά- 
νετο πρός τήν έξαδέλφην του έρωτα οϋτε βίαιον 
οϋτε άποκλειστικόν, άλλ' ή τρωθεΐσα ύπερηφά- 
νειά του, ή ζηλοτυπία, καί παντός είδους βίαια 
πάθη τόν συνετάραττον τήν στιγμ-ήν έκείνην. 
Ώ ς ήθοποιοί τινες, οΐτινες ταύτιζονται έν ταΐς 
τραγωδίαις πρός τά  πρόσωπα, άτινα ύποδύ- 
ονται,έφαίνετο δυνάμενος νά έκλάβη σπουδαίως 
τό μέρος του. Ή  ταλαίπωρος Άδριανή, μένουσα 
παρά τό παράθυρον, έσπαιρεν έκ φόβου κ’ έψι- 
θύριζεν:

—  "Εκτορ... έλα εις τόν εαυτόν σου... Δεν 
πρόκειται., ποιος σού ειπε...

Ό  Έ κ τω ρ έστη πρό αύ τή ς:
—  Άδριανή, ύπέλαβεν ίκετευτικώς, μή μέ 

καταστρέφνις! Ά π ό  σέ έξαρτάται νά παυσουν 
όλαι αί δυστυχίαι, καί νά μ.εταβληθούν αί συμ.- 
φοραί μας εις εύδαιμονίαν. Τό κατ’ έμ.έ, άπόφα- 
σιν έχω ν’ άποθάνω μάλλον, παρά νά σέ στε
ρηθώ... Άδριανή, άγαπητή μου Άδριανή, ά- 
γάπησέ με., άγάπησέ με !

Καί ώρμησε νά τήν περιπτυχθή.
Ά7,λ’ ή νεαρά άγρότις ήτο ισχυρά καί ρω

μαλέα, ενώ ό "Εκτωρ, άντίτυπον ίκανώς έπιτυ- 
χές τών συγχρόνων κομψευτών, ήτο άσθενής καί 
άτονος. Ή  κόρη τόν άπώθησεν έντόνως καί έ- 
δραμ.εν εις τό άλλο άκρον τού δωματίου.

—  Είσθε άνανδρος, κύριε, ανέκραξε καί οί 
τρόποι σας άποδεικνύουν πόσον δίκαιον είχον 
νά φρονώ ό,τι φρονώ περί ήμ.ών.

Ά λ λ ’ έκεΐνος δέν άπεθαρρύνθη, κ’ έβάδισε 
πρός αύτήν μέ σπινθηρίζοντας οφθαλμούς.
—  Άδριανή ! ύπέλαβε,δέν θά υποφέρω νά γεί- 

νης έρμαιον τού μυσαρού έκείνου Νοέλ.. Θά μού 
ύποσχεθής.. θά μ.ού όρκισθής...

Καί προσεπάθησε πάλιν νά δράξη τήν χεΐ- 
ρά της, άλλά τοσούτον ίσχυρώς άπέκρουσεν αυ
τόν ή κόρη, ώστε παρ’ ολίγον έπιπτεν ϋπτιος·

Έπανήλθεν έκεΐνος πελιδνός έκ μανίας καί 
κρατών εις χεΐράς περίστροφον· ή δέ Άδριανή, 
μ ’ όλην αύτής τήν γενναιότητα, δέν κατώρθωσε 
νά καταστείλνι φρίκης κραυγήν.

—  Θεέ μ.ου, θεέ μου! έφώνησε,... θέλεις λοι
πόν νά μ.έ δολοφονήστε ! Βοήθειαν, βοήθειαν !

Ό  "Εκτωρ έμειδίασε περιφρονητικώς.
—  Κανείς δέν σ ’ ακούει, άπήντησε. Ά λ λ ά  

μ.ή τρομάζης, Άδριανή! Δέν θά στρέψω, καθώς 
σού είπα, έναντίον σου τό όπλον αύτό, άλλά μο- 
νον.. έναντίον μου !

—  ’Εναντίον σας, κύριε ; Ώ  ! τότε ελπίζω 
ότι δέν θά σπεύσετε νά προβήτε εις την άπελ- 
πιστικήν αύτήν άπόφασιν.

—  Μή μ.έ ύβρίζης.. μή μέ περιφρονής ! ’Ε
πειδή μ’ έγνώρισες πάντοτε έλαφρόν, μή μέ νο-
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μίξης άνίκανον ν’ άποφασίσω καί νά πράξω ώς 
άνήρ. Δεν έχω πλέον τίποτε νά χάσω., όλαι 
μου αί έλπιζες διελύθησαν.. καί αυτό τό όνομά 
μου έκηλιδώθη! Νομίζεις οτι υπό τοιαύτας πε
ριστάσεις έχει γόητρον δι’ εμέ ή ζωή ; Σου όρ- 
κίζομαι λοιπόν, Άδριανή,...αν δέν μ.ού ύποσχε- 
Οής ε’πισήμως νά γείνης σύζυγός μου, ε'ντός ενός 
λεπτού θά πέσω νεκρός εις τούς πόδας σου... 
Ό τα ν  δέ μ,άθουν ότι εύρέθημεν έδώ μόνοι, ή 
ευθύνη τής απεγνωσμένης μου πράξεως θά πέση 
εις σέ, καί δέν θά κατορθώσης εύκολα νά σπόγ
γισες τό αίμα τό όποιον θά βρέξη τό πρό- 
σωπόν σου.

Ή τ ο  δ ’ αληθώς ό "Εκτωρ εκτός έαυτοϋ, 
καί ήδύνατο νά παρασυρθή έκ στιγμιαίας πα
ραζάλης. Ή  ταλαίπωρος ’Ακριανή ήσθάνθη 
καί πάλιν άναγεννωμένους τούς τρόμους της.

—  Έξάδελφέ μου "Εκτορ, ύπέλαβε συνά- 
πτουσα τάς χεΤρας, σ ’ έξορκίζω, μή παραφέρε- 
σαι.“Αν αί οίκονομικαί σας άτυχίαι είνε άφορμή 
τής άπελπισίας σου, αύταί θεραπεύονται. Ή  
καλή μ.ου μητέρα δέν μού άρνείται τίποτε, καί 
θά σέ καταστήσωμεν πάλιν πλούσιον.. Ώ ς πρός 
τήν αγάπην, τήν όποιαν αισθάνεσαι,λέγεις,πρός 
έμέ, είμαι βέβαια ότι δέν είνε άκατανίκητος. 
Λάβε μόνον όλίγην υπομονήν... ίσως αργότερα...

—  Δέν έχω καιρόν νά περιμένω, ’Ακριανή. 
Θέλεις νά μέ κοιμίσης μ.έ ύπεκφυγάς.. άλλά 
αν δέν όρκισθής άμέσως τόρα...

—  Δέν ήμπορώ, δέν θέλω,,. δέν μ.ού είνε 
δυνατόν ν' άναλάβω τήν ύποχρέωσιν τήν όποιαν 
μ.ού ζητείς, άπήντησεν έναγωνίως ή ’Ακριανή. 
"Εκτορ, συλλογίσου τον θεόν, συλλογίσου τον 
πατέρα σου, τούς φίλους σου, έμέ αυτήν,ή όποια 
σέ ικετεύω !

—  "Ας άποθάνω λοιπόν !
Καί ό "Εκτωρ ύψωσε τό περίστροφον μ.έχρι 

τού μετώπου του. Ή  δεσποινίς Δυχαμέλ έκι- 
νήθη, ϊνα σταματήση τήν χεϊρά του.

— Μή κινήσαι,είπεν εκείνος όρμητικώς.Το έλά- 
χιστον κίνημά σου θά έπιταχύνη τήν κατα
στροφήν. "Εχεις άκόμη καιρόν νά σκεφθής. Ί1 
ζωή μου έξαρτάται άπό σέ. Θά μετρήσω έως εις 
τά  τρία. Έάν μετά τό τρία, δέν δώσης τήν ύ- 
πόσχεσιν, τήν όποιαν σού ζητώ , τετέλεσται. 
Α ρχίζω ... 'E y  !

Κ ’ έφερε πάλιν τό περίστροφον εις τό μέτω
πό ν του. Ή  Ακριανή έζέβαλεν αλγεινήν οϊμω- 
γήν λ έκάλυψε διά των χειρών της τό πρό- 
σωπον.

—  Λύο !  έξηκολούθησε δραματικώς ό "Ε
κτωρ. 'Ακριανή, σού συγχωρώ τόν θάνατόν μου.

—  "Εκτορ! "Εκτορ!, έφώνησενή ταλαίπω
ρος κόρη, έκφρων ύπό άλγους καί τρόμου. Λυ
πήσου τον εαυτόν σου.

■— Τρία ! είπε βραδέως ό Λοβεδύ.

Ά λ λ ’ άν πραγματικώς είχε τήν πρόθεσιν νά 
καταστρέψη τόν βίον, δέν τώ  έδόθη καιρός νά 
τό πράξη. Ένώ έλεγε τήν φοβεράν λέξιν, θύρα 
τις άγνωστος εις αύτόν καί φέρουσα εί; τόν κή
πον ήνοίχθη αίφνης όπισθεν του. Άνήρ εύκίνη- 
τος καί ρωμαλέος ώρμησε πρός αύτόν, έδραζε 
τόν βραχίονά του καί τού άφήρεσε τό περί
στροφον, όπερ έρριψεν άπό τού παραθύρου εις τό 
παρακείμενον τέλμα. Συγχρόνως δ ’ άνεφώνη- 
σεν Ιμπαικτικώς:

—  Τί πράγμ-ατα είνε αύτά, κύριε ; Μέ ποιον 
δικαίωμ.α θέλετε νά επιβάλετε τάς θελήσεις 
σας εις τήν δεσποινίδα Δυχαμέλ ;

Ό  οΰτω λαλών καί μ.οιραίως επιφανείς άνήρ 
ήτο ό Νοέλ Λετελιέ.

"Ας έξηγήσωμεν έν όλίγοις, πώς ό Νοέλ εύ- 
ρέθη τόσον εύκαίρως εις τόν Μύλον Βαλάρ.
» Τήν πρωίαν είς τών γραφέων τού ΙΙερρέν, ον 
άπό μ.ακρού έγνώριζεν, είπεν είς αύτόν ότι 
ή Άδριανή σκοπόν είχεν νά φέρη αύτοπροσώ- 
πως είς τήν Πετρούλαν τούς τίτλους τού άγο- 
ρασθέντος κτήματος. Ό  Νοέλ ήγνόει τά  κατά 
τήν επιστολήν, έγνυύριζεν όμως παρά τού Γριβέ, 
οτι ή Πετρούλα θά έλειπεν όλην τήν ήμ,έραν, 
καί ότι τοιουτοτρόπως μ.αταία θ’ άπέβαινεν ή 
πορεία τής δεσποινίδος Δυχαμ.έλ. Κινούμενος 
ύπό τού αορίστου αισθήματος, ότι δυνατόν ήτο 
νά κινδυνεύση ή Άδριανή έν τώ έρήμ.ω έκείνω 
μ.έρει, ιδίως δέ ύπό τής έπιθυμ,ίας αυτού νά ϊδη 
τήν νεάνιδα, καί ν' άνταλλάξη μετ' αύτής ίσως 
εν βλέμ,μ.α ή ένα λόγον, έσπευσε ν’ άποβάλη 
τά  έργατικά του ένδύματα καί νά κατευθυνθή 
πρός τόν μ.ύλον. Ίδών δέ τήν Κατερίναν έπι- 
στρέφουσαν, καί πεισθείς ότι ή Άδριανή ήτο 
μ.όνη, έτάχυνε τό βήμα.

Έφθασε δ ' έγκαίρως, καί είδε τήν Άδριανήν 
μακρόθεν είσερχομένην είς τού Γριβέ, δθεν και 
άνέμ-εινε νά τήν ϊδη μετ’ ολίγον έζερχομένην- 
Ά λ λ ’ έκείνη δέν έξήρχετο,καί ό Νοέλ έπλησία* 
σεν είς τόν παλαιόν μύλον, ϊνα ϊδττ) τί συνέβαινε- 
Άκούσας τόν θόρυβον ζωηράς συνομιλίας, προ- 
σήγγισεν είς τήν θύραν, έτεινε τό ούς καί άνε- 
γνώρισε τήν φωνήν τού Έκτορος. Πεισθείς τέ
λος, ότι ή δεσποινίς Δυχαμ.έλ είχεν ανάγκην 
βοήθειας, είσήλθεν είς τήν οικίαν διά τής πρός 
τόν κήπον φερούσης θύρας, κ’ έφάνη καθ’ ήν 
στιγμήν ούδείς προσεδόκα. Ό  Έ κτωρ έμ.εινε τό 
κατ' άρχάς κατάπληκτος έκ τής ταχείας αύ
τής παρεμβάσεως. Ή  δέ Άδριανή, ήτις ήμιλι- 
πόθυμος καί στηριζομένη πρός τόν τοίχον έφαί- 
νετο άναμ,ένουσα τήν όλεθρίαν έκπυρσοκρότησιν, 
έβαλε κραυγήν άπελευθερώσεως.

—  Ά  ! κύριε Νοέλ, σείς είσθε; είπεν. Ό  
θεός σάς στέλλει πάντοτε, οσάκις κινδυνεύω. 
Καί κατίπεσεν άδρανής ίπί άχυρίνης καθέδρας. 
Ό  Νοέλ προύχώρει, όπως εύρεθή έγγύς αύτής

καί δυνηθή έν άνάγκη νά τήν προστατεύση, 
οτε ό "Εκτωρ παρενέβη φωνών :

—  ’Σ  τόν διάβολον! Τί άναμιγνύεσθε σείς; 
Ποιος σας έδωκε τό δικαίωμα νά έμβήτε έδώ; 
Τί θέλετε ;

—  Ν ά μού είπήτε σείς τί θέλετε, κύριε ; εί
πεν απαθώς ό Νοέλ. Έ γώ  είμαι είς φιλικήν οι
κίαν, όπου μέ δέχονται πάντοτε μ.έ αγάπην, 
σείς όμως...

—  Ή λθ α , διότι έτσι ήθελα..Ά λλά, μ.ά τόν 
θεόν, θά έλεγε κανείς, ότι ή Άδριανή έπερίμ.ενε 
νά σάς εΰρη είς τόν μ.ύλον.. Τί ; έφθάσαμ-εν καί 
είς τάς συνεντεύζεις;

—  ’Εντροπή, κύριε ! άνέκραζεν άγανακτών ό 
Νοέλ· ύβρίζετε τήν δεσποινίδα Δυχαμέλ.

—  Καί σύ άναλαμβάνεις τήν ύπεράσπισίν 
της! εΐπεν ό Λοβεδύ, όρμών κατ' αύτού μ.έ ύ- 
ψωμένον τόν βραχίονα.

Ή  άπειλητική αύτή έπίδειζις παρώζυνε μέ
χρι παραφοράς τήν όργήν τού Νοέλ. Χωρίς τί
νος φαινομ.ένου κόπου, ήρπασε τόν αύθάδη άπό 
τής όσφύος, καί τόν έφερε μ.ετέωρον πρός το πα- 
ράθυρον.

—  Μή ! σταθήτε ! έφώνησεν ή Άδριανή.
Ά λ λ ’ ό Νοέλ εξημμένος δέν ήκουε. Λικνίσας

έπί τινα δευτερόλεπτα τόν πενιχρόν αύτού άν- 
τίπαλον, τόν ερριψεν είς τό ύπό τό παράθυρον 
έκτεινόμ.ενον τέλμα, όπου είχεν ήδη ρέψει τό 
περίστροφον. ήκούσθη δ ' άμέσως πάταγος, οί- 
ονεί παφλάζοντος ΰδατος καί πηλού.

—  Θεέ μου! είπεν ή Άδριανή, τόν έφονεύ- 
σατε.

—  Ό χ ι , όχι, δεσποινίς- δέν ήθέλησα νά τόν 
βονεύσω, άλλά μόνον νά τού δώσω  εν μάθημα, 
διότι έλησμόνησε τό πρός ύμάς όφειλόμενον σέ
βας. Δέν έχει τίποτε· θ' άναγκασθή μ-όνον νά 
στείλη είς τήν πλύσιν τά  ώραϊά του φορέμ.ατα,

—  Είσθε βέβαιος ; ’Ελάτε, νά τρέξωμεν.. ί
σως κινδυνεύει.

Ή  Άδριανή ήνοιζε τήν θύραν κ’ έζήλθε τής 
οικίας, άκολουθούντος τού Νοέλ. Ό τ ε  δ ’ ε”- 
φθασεν είς τήν όχθην τού τέλματος, είδεν ότι 
μάταιοι ήσαν οί φόβοι της. Μόλις είχεν ήμ.ί- 
σεος ποδός βάθος τό ύπό τά  ύψηλά χόρτα λι- 
μνάζον ϋδωρ, ό δέ "Εκτωρ είχε πέσει είς αύτο 
ώς έπί ελαστικής κλίνης, χωρίς νά πάθη τίποτε. 
Ή το  ήδη όρθιος, καί προσεπάθει νά άποσπα- 
σθή τού κολλώδους εκείνου εδάφους. Ά λ λ ’ ό
ποια ήτο ή κατάστασίςτου ! Τά ένδύματά του 
πλήρη βορβόρου, ή μ-ορφή του δέ καί ή κόμη του 
καί αί χεΐρές του κεκαλυμμέναι ύπό τών πολυ
πληθών νημ.άτων λιμ.ναίας φακής, άτινα βρί- 
θουσιν έντός τών τελμάτων. ’Απλώς είπεΐν ώ - 
μοίαζε πρός κολοσσιαίο·/ βάτραχον. “Αν ήτο 
άλλη περίστασις, άσμένως θ' άνεκάγχαζεν ή 
Άδριανή πρός τήν οίκτράν του εκείνην θέαν 
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άλλ’ ουδέ καν τό έσκέφθη, καί τόν παρετή- 
ρει τουναντίον άνησύχως. Τέλος ό νέος, διά
βροχος καί πλήρης βορβόρου, κατώρθωσε νά έ- 
ξέλθη τού τέλματος.

—  Λυπούμαι πολύ, Έ κτωρ, δι’ ό,τι συνέβη, 
είπεν ή Αδρανή, βαίνουσα γοργώς πρός αύτον. 
λυπούμαι οτι ό Κ. Νοέλ παρεφέρθη...

—  Αύτός καί θά πληρώση τήν ύβριν ! άπήν
τησεν ό Λοβεδύ διά φωνής ύποκώφου.

—  'Ορίσατε ! άνέκραζεν ό Νοέλ, λαμβάνων 
στάσιν άμύνης.

—  Γνωρίζω, ότι είσθε ρωμαλεότερος. Άλ7.’ 
έγώ δέν έννοώ αύτό. Α ντί νά καταβώ όπου 
είσθε, θά σάς άνυψώσω όπου είμαι. Είσθε τεχνί
της, κύριε Νοέλ, κ’έγώ είμαι ευπατρίδης· άλλά 
μέ προσεβάλετε καιρίως, καί μ.ού οφείλετε έπα- 
νόρθωσιν. Θά σάς στείλω τούς μ-άρτυράς μου, 
καί θά μονομ.αχήσωμεν... μέχρι θανάτου.

Ή  άρρενωπή όψις τού Νοέλ ίξέφρασεν ύπε- 
ρηφάνειαν καί χαράν.

—  Σάς εύχαριστώ, κύριε, είπε μ.ετά τού ίπ- 
ποτικού εκείνου αισθήματος όπερ έφαίνετο έχων 
έμφυτον. Μού κάμνετε μεγάλην τιμ.ήν, καί δέ
χομαι. Γνωρίζετε πού κατοικώ. Θά περιμείνω 
τάς διαταγάς σας.

—  Αρκεί- άναβλεπώμεθα, κύριε. Τόρα σάς 
άφίνω είς τήν δεσποινίδα Δυχαμ.έλ. ή όποια 
άναντιρρήτως προτιμά τήν συντροφιάν σας άπο 
τήν ίδικήν μου.

Χαιρετίσας δέ μ.ετ’ όσης άζιοπρεπείας έπέ- 
τρεπεν ή άταξία τής ενδυμασίας του άπεμ.α- 
κρύνθη διά μεγάλων βημ,άτων.

—  Έ κ τορ ! έζάδελφε "Εκτορ! έφώνησεν ή 
Άδριανή, έλα όπίσω,... σέ παρακαλώ! Ά κ ου - 
σέ με ! δέν ήμπορώ νά επιτρέψω . . .

Ά λ λ ’ ό νέος Λοβεδύ έξηκολούθησε τήν πο
ρείαν του, χωρίς ν’ άπαντήση, κ’ έγένετο μετά 
μικρόν άφαντος όπισθεν μικρού ύψώματος.

Τήν Άδριανήν κατέλαβε πάλιν ή αγω
νία της.

—  Κύριε Νοέλ, ύπέλαβε, δέν ήμπορείτε νά 
δεχθήτε αύτήν τήν πρόσκλησιν. Ό  Έ κτωρ, λέ
γουν, είνε πολύ δυνατός είς τά  όπλα, κ’ έμονο- 
μάχησε πολλάκις- ένώ σείς. . . .

—  Έ γώ  πραγματικώς, άπήντησεν ήρέμα ό 
Νοέλ, έπέρασα περισσότερον καιρόν είς τά  ερ
γοστάσια παρά είς τά  όπλασκητήρια· δι’ αύτό 
καί δεν ήγγισα ποτέ μου ζίφος ούτε πιστόλιον... 
Άδιάφορον, δεσποινίς! όσον ταπεινός καί άν 
ήμ.αι, άγαπώ τήν τιμήν μ.ου όσον πας άλ λος. . 
ΙΙροσέβαλον τόν Κ. Έ /τ ο ρ α  Λοβεδύ, καί θά 
τού δώσω τήν ίκανοποίησιν τήν όποιαν δικαι
ούται νά λάβη.

—  Ά λ λ ά , κύριε Νοέλ, θά σάς φονεύση ! εί
πεν ή Άδριανή, αναλυόμενη είς δάκρυα.

—  Α'ί, τότε, δεσποινίς, έλπίζι» ότι θά ένθυ-
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μήσθε καμμίαν φοράν ένα δυστυχή , . δστις
σάς άγαπα... πολύ... καί θά σάς άγαπά μέχρι 
τελευταίας πνοής.

Έ λαβε την χεΐρά της καί την έκράτησε, έ
μειναν δ ' άμφότεροι σιγώντες επί στιγμήν. Αί
φνης ή ’Ακριανή ώπισθοδρόμ.ησε καί είπε τεθο- 
ρυβηρεένη.

—  Πρέπει νά έπιστρέψω εις την μητέρα μου, 
κύριε Νοέλ. Σας παρακαλώ νά μή μέ συνοδεύ
σετε, καί νά έπιστρέψετε εις την πόλιν άπό 
άλλον δρόμον. Σάς επιφορτίζω νά δώσετε εις 
τον φίλον σας Γριβέ τά  έγγραφα αύτά, τά  δ- 
ποια είχα σκοπόν νά δώσω μόνη μ.ου της κόρης 
του, κ' έγειναν αφορμή του ολέθριου αύτού συμ
βάντος . . . Χαίρετε Γ Θά σκεφθήτε καί 0’ άπο- 
φύγετε αύτήν τήν βδελυράν μονομαχίαν . . . Κ ’ 
εγώ 0ά κάμω δλα τά  δυνατά . . . Συλλογισθή- 
τε πρό πάντων πόσον θά λυπήσετε. . . τούς φί
λους σας.

Έχαιρέτισε διά τής χειρός καί άπεμακρύνθη 
τεταραγμένη.

Ο Νοέλ παρηκολούΟησεν αύτήν διά τού 
βλέμματος όσον ήδυνήθη.

—  Θεέ μ.ου! θεέ μ.ου ! ¿ψιθύρισε,... δεν είνε 
όνειρον αύτό μαγευτικόν ;

('Ε.ιεται συνέχεια).

 — -■ _*  ---------

Ο ΓΤΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΓΝΕΡ

Β1

Υπολείπεται ήδη νά ερευνήσω πώς ένεπνεύ- 
σΟη τό πρώτον καί ύπό τίνας επιδράσεις διατε- 
λών βραδύτερου δ μέγας δραματικός ποιητής 
καί συνθέτης έξετέλεσε τό έργον τούτο.

Είνε γνωστόν δτι τά  έργα τής τέχνης ούδ’ 
εκ τύχης γεννώνται τοιαύτα ή τοιαϋτα, ούδ' 
έκ τής έλευΟέρας βουλήσεως τού τεχνίτου. ’Αλ
λά προέρχεται ή τε σύλληψις καί έκτέλεσις αυ
τών άφ’ ένός μέν έκ τής έπιδράσεως τού εξωτε
ρικού κόσμου έπί τής προσωπικότητος τού καλ- 
λιτέχνου, άφ’ ετέρου δ ’ έκ τής άντιδράσεως τής 
προσωπικότητος αυτού πρός τόν έξωτερικόν κό
σμον.

Δύναταί τις νά παρομοιάση τόν καλλιτέχνην 
πρός έγχορδον δργανον. Ή  φωνή, δ ήχος ένοι- 
κούσιν έν τώ  κοίλω ξύλω, άλλα δεν δύνανται 
νά έξέλθωσιν έξ αυτού, άνδέν έγγίσωσιν οϊ δ ά 
κτυλοι τάςχορδάς. 'II ψυχή τού καλλιτέχνου 
δύναται νά μένη πλήρης, αλλά βωβή έφ’ όσον 
δεν έπιδρώσιν έξωτερικά αίτια . . .

Κ ατά τό έτος 1839 ό Βάγνερ είκοσαεξαέ- 
της ήδη καί έγγαμος, άποτυχών εις πάσαν αύ-

τού απόπειραν έν Γερμανία, καταλείπει βαρυθυ- 
μών τήν ιδίαν πατρίδα. Έ χ ει σύνθεση τό 
πλεϊστον τού πρώτου μ.εγάλου αύτού ιστορικού 
μελοδράματος Ρ ιέ ι ζη, καί τό όνειρόντου καί ή 
φιλοδοξία του είνε ν' άναβιβάση αύτό έπί τής 
σκηνής τού παρισινού Μελοδράματος. Οί Παρί- 
σιοι ήσαν τότε τό κατ ’ εξοχήν μουσικόν κέν
τρου. Ό  Μάϋερβερ έδρεπεν έκεί άκόπως δάφνας 
διά τών μ,ελωδικών του ταύτολογιών, καί δ νέος 
Σάξων καλλιτέχνης ήλπιζεν δτι ήδύνατο νά 
βαδίση έπί τά  ίχνη τού Πρώσσου μελοποιού.

Φέρων μεθ' εαυτού τήν γυναϊκά του, τόν 
κύνα του καί τά  μ.ουσικά του χειρόγραφα, δια
πλέει τήν Βόρειον θάλασσαν, ί'να μ.εταβή πρώ
τον εις Λονδίνου. Ά λ λ ’ ή τύχη, ή καταδιώ- 
κουσα αύτόν έν τήξηρα,αμείλικτος δείκνυται καί 
έν τώ  πόντφ. θύελλαι αλλεπάλληλοι, κλύδω- 
νες καί τρικυμίαι άκαταπόνητοι,παρασύρουσι τό 
σκάφος πρός βορραν καί σφενδονώσιν αύτό πρός 
τάς βραχώδεις νορβηγικάς άκτάς. Έπίτέσσαρας 
δλας εβδομάδας διήρκεσεν ή ταλαιπωρία αΰτη, 
καί το πλοίου ε'σώθη ώς έκ θαύματος, καταφυ- 
γόν εις εύσπλαγχνικόν τινκ δρμίσκον. Κ α τά  τάς 
φρικώδεις ταύτας νύκτας τού κινδύνου, ένώ τά 
λυσσώντα κύματα έβρυχώντο περί τά  πλευρά 
τού σκάφους καί συνετριζον τά  ξύλα καί άπαι- 
σίως έσύριζον τά σχοινιά τών ιστών, οί ναύται 
μ.ετά δέους έψαλλον τό άσμα τού 2Υοι_\·ειω- 
¡ιέ>ύου Καραβιού.

Εύνόητον είνε δποίανέντύπωσινένεποίησε τού
το εις τόν καλλιτέχνην,δστις μοιραίως πως έβλε- 
πεν έαυτόν κατοπτριζόμενον έν τώ  μύθψ!.... 
Εύθύς συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άναπλάση έν δρά- 
ματι τήν περιπαθή ύπόθεσιν. Δύναταί τις δέ νά 
εϊπη άσφαλώς δτι αύτή ή έκ τού πραγμ.ατικού 
άντίληψις συνέτεινεν, όπως διά τοσαύτης ά- 
κριβείας φθόγγων παραστήση βραδύτερου δ μέ
γας συνθέτης τήν δαιμονίαν έκείνην συναυλίαν 
τών στοιχείων τής τρικυμίας έν τή εισαγωγή 
τού δράμ,ατος. Δεν έφαντάσθη- ίγωιογράφησίν 
άπό τής φύσεως. Καί ιδού διατί δάκούων τήν 
έξοχον έκείνην σύνθεσιν, κλείει τούς οφθαλμούς, 
καί νομ-ίζει έαυτόν έν μέσω πελάγει καί σα
λεύεται καί κλυδωνίζεται καί άγωνια. Υπέρ 
πάν άλλο ή άλήθεια έν τή  τέχνη ύπήρξεν ή δύ- 
ναμ.ις τών μ,εγάλων καλλιτεχνών.

Ά λ λ ’ ούδεν ήττον εις τήν άνεξάλειπτον έντύ- 
πωσιν ήν ένεποίησεν δ μύθος ούτος τφ  Βάγνερ 
συνέβαλε καί ή ψυχική κατάστασις εις ήν εύ- 
ρίσκετο τότε. Θρασέως καί αύτός, δπως δ 
ναύτης τής παραδόσεοις, άντέταζε τήν θέλη- 
σίν του, τήν ακατάβλητου θέλησίν του έν 
τή  τέχνη. Εις τά  κωλύματα άτινα προέβαλλον 
αί προλήψεις τού κοινού, αί έχθραι τών ομ.οτέ- 
χνων, δέν άνέκρουσε πρύμναν, άλλ'είπεν πρός τήν 
Τύχην :
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Αιώνια κόντρα νά μου τάς, τόν δρόμο δεν μου χόβης!

Καί ιδού δ δαίμων καταράται αύτόν εις πλά
νας άνά τά  πελάγη τής ζω ή ς! Καί δέν περιορί
ζεται μόνον εις τούτο ή αλληγορία. Ή  πίστη 
γυνή τού μύθου, έκείνη, ήτις διά τής άφοσιώ- 
σεως αύτής θά σώση τόν πλάνητα, τις άλλη 
είνε ή ή Τέχνη προσωποποιουμένη :

Γνωρίζομεν πόσον οί καλλιτέχναι άρεσκονται 
εις θέματα, είτε φανταστικά, είτε πραγματικά, 
έν οΐς κατοπτρίζεται έναργώς ή ίδια αυτών προ- 
σωπικότης. Τούτο δέ είνε ούχί απλούς έγωϊσμός 
ούδέ περιφιλαυτία. Ό  καλλιτέχνης αισθάνεται 
οΰτως έκ φύσεως τήν άνάγκην νά έξομολογηθή 
καί μεταδώση τά  ίδια αύτού αισθήματα, άνε- 
τώτερον δέ καί ειλικρινέστερου πράττει τούτο 
δρών έξ ύποκειμένου.

Μεταξύ τών έργο)ν τών μ.εγίστων καλλιτε
χνών ύπάρχουσιν έκεΐνα, άτινα προκαλούσι τον 
θαυμ.ασμόν, ύπάρχουσι δέ καί τά  προκαλούντα 
οίκειότερόν τι καί γλυκύτερου πρός τον καλλι
τέχνην αίσθημα. Τοιαύτα δέ είνε τά  άποκαλύ- 
πτοντα έν έμπιστευτική ομολογώ τά  μύχια αύ
τού αίσθήυ.ατα, τά  μάλλον κοινά και τοίς λοι- 
ποίς άνθρώποις, τάς ίδιας συμπάθειας, τάς προ- 
σιτάς τοίς πολλοϊς· τά  μάλλον σχετίζοντα τέ
λος αύτόν, τόν έκλεκτόν, πρός πάντα όπωσουν 
θνητόν. Βεβαίως δ Βάγνερ έν τώ  Ό λλανδώ , τή 
περιπαθεί ταύτη έξομ.ολογήσει τών ίδιων δεινόιν, 
έθηκε πλεΐον μέρος έκ τής καρδίας του ή έκ τού 
λογισμού του.

Ά π ό  τής πρώτης συλλήψεως τού καλλιτε
χνικού έργου μέχρι τής έκτελέσεως αύτού καιρός 
παρήλθε καί πολλά παρενέβησαν. Πάσαι αί ελ
πίδες τού καινοτόμου συνθέτου έματαιώθησαν 
έν τή  μητροπόλει τού καλλιτεχνικού κόσμου. 
’Αδυνατών διά τής μ-ουσικής νά έπαρκή καί εις 
αύτόν τόν καθ’ ήμ.έραν βίον, μολονότι ούχί ιός 
καλλιτέχνης, άλλ ’ ώς χειρώναξ κατήντησε νά 
έργασθή,έτράπη τήν οδόν τής δημοσιογραφίας κ’ 
έδημοσίευεν έπί χρόνον τινά τεχνοκριτικά άρθρα έν 
μουσικοΐς φύλλοις. Ή  πενία δέ αύτού έν τώ  χρόνω 
τούτωείς τοιούτο σημείου έξίκετο ώστε οί θαυμα- 
σταίτουτήν σήμ-ερον θρηνούσιν έτι έπί τή απώ
λεια μεγάλης μουσικής συμφωνίας: τού Κο.Ιύμ- 
6ου, ήτις άπωλέσθη, διότι καθ’ ήν ημέραν άπε- 
σταλη εις τόν Βάγνερ ώς άπαράδεκτον τό χειρό
γραφον έκ Λονδίνου, δέν είχεν ούτος νά πληρώση 
τά ταχυδρομικά κόμ.ιστρα καί τήν άφήκε εις 
τόν γραμματοκομιστήν ! Τόν χειμώνα τού 1840 
— 1841 συνέθεσεν έν τή άθλιότητι ταύτη τό 
κείμενον μόνον τού Π.Ιατωρέκου Ό./^ακδοϋ,και 
ήναγκάσθη νά πωλήση τό χειρόγραφον άντι 
πεντακοσίων φράγκων εις διευθυντήν θεάτρου, 
οστις μεταφράσας γαλλιστί τούτο ενεπ t- 
στεύθη εις έτερον μουσικόν πρός με7.οποίησιν.

Άπογοητευθείς έκ τού θορυβοόδους παρισινού

βίου, ούδέν ήττον δέ φεύγων καί τούς πιστωτάς 
αύτού τό έαρ τού 1841 δ Βάγνερ μετώκησεν 
εις προάστειον ήσυχου καί χλοερώτατον, απο- 
φασίσας νά έπιδοθή πάλιν εις τήν μ.ουσικήν 
μετά μ,ακράν άπό ταύτης άποχήν. Τνα έξα- 
σφαλίση δέ τήν οικιακήν ηρεμίαν, άπαραίτητον 
πρός τοιαύτην έργασίαν, έξέλεξεν οικοδεσπότην 
γέροντα μή έχοντα οικογένειαν πολυμελή μηδέ 
παιδία άτακτούντα. Ό  γέρων κατεγίνετο μετά 
μανίας εις τήν ζωγραφικήν-ζωγραφικήν φρικώδη, 
λέγει δ Βάγνερ, έχουσαν δμως τό κύριον προσόν 
νά μή κάμνη θύρυβον. Α λ λ ά  τήν πρώτην ήμέ- 
ραν, ένώ ακριβώς έν μ.ακαριότητι άπήλαυε τής 
πρωινής δρόσου καί ήρεμίας, φρικώδεις ήχοι 
πλήττουσι τά  ώ τα  αύτού άνερχόμενοι απο τού 
ύπογείου. Ό  καλλιτέχνης σπεύδει έξαλλος έκεί 
καί τί βλέπει ; Τόν οικοδεσπότην άσχολούμενον 
περί τήν τεχνούργησιν νέου μουσικού οργάνου, 
μίγματος άρπης καί κλειδοκυμβάλου. Μόλις 
καί μ.ετά μακρούς κόπους πείθει αύτόν νά πά- 
ραιτήση τήν έφεύρεσιν, καί άποκαταστάσης 
πλήρους ησυχίας, έπιδίδεται δ Βάγνερ εις την 
μουσικήν σύνθεσιν τού 'O .IJardov.

Έκεί όρθιος πρό τών λευκών όδόντων τού 
κλειδοκυμ.βάλου δ μ.έγας μουσικός διστάζει έπί 
στιγμήν δειλία καί άνησυχία καταλαμβανου- 
σιν αύτόν. Ά ποσχών τής τοιαύτης έργασίας 
πρό τόσου χρόνου, θά. ίχη άρά γε τήν δύναμιν 
τού σονθέτειν ; Μή έσβέσθη τής έμ,πνεύσεως δ 
σπινθήρ διά παντός ; Τότε, άλλοίμονον ! που ή 
δόξα, πού τά  όνειρα τού μ.έλλοντος ! . .  . Και 
οί δάκτυλοι τρέμοντες πιέζουσι τά  πλήκτρα.

ΓΙόσοι καλλιτέχναι δέν εύρέθησαν εις τοιαύ- 
τας στιγμάς δισταγμού πρός εαυτούς; ’Ή  μάλ
λον δέν είνε καλλιτέχνης έκείνος, δστις δέν εύ- 
ρέθη ποτέ εις δμ.οίαν ψυχικήν κατάστασιν !

Ά λ λ ’ όχι ! δ σπινθήρ τής τέχνης δέν σβύνε- 
ται ύπό τήν τέφραν τής άποχής. Φυλαττόμενος 
έκεΐ έν ολη αύτού τή  δυνάμ.ει άναδίδει πλου- 
σίαν τήν φλόγα άμ.’ άποκαλυφθή. Εις τόν πρώ
τον φθόγγον δ Βάγνερ άνευρίσκει δλην αύτού 
τήν έμπνευσιν καί τήν εις έαυτόν πεποίθησιν. 
Ή  μ.ουσική τού O J.lard o v  κελαρύζουσα, μαι- 

¡ νομένη, στενάζουσα έναλλάξ ύφαίνεται μ.ετά 
μ.οναδικής εύχερείας ύπό τούς δακτύλους τού 
έμπνευσμένου συνθέτου. Τά πλείστα μέρη, τέ
λεια εύθύς έκ πρώτης άποπείρας, δέν έχουσι 
καν άνάγκην άλλοιώσεως. Ε’.ς έπτά έβδομ.ά- 
δας είν’ έτοιμον τό ολον— ετοιμ.ον καί άγραφου. 
Ό  καλλιτέχνης κρατεί αύτό έν τή μνήμ.η μ.ό- 
νον. Δ ιατί; Δι'έλλειψιν χρήματος δπως άγο- 
ράση χάρτην!

Ύ πό τοιαύτας περιστάσεις έγράφη το έργον. 
Πρώτη καλλιτεχνική παραγωγή μετά μακράν 
άποχήν καί τοσαύτην ταλαιπωρίαν τί άλλο ή
δύνατο νά έκφράση ή τά  πλημμυρσύντα τήν
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καρδίαν τοϋ τεχνίτου αισθήματα ; τί άλλο ή- 
δύνατο νά είνε ή έξορ.ολ,όγησις των πόνων αύ
τοϋ άφ’ ενός και των έλπίοων του άφ' έτέρου;

Έν αύτώ τώ  θαυμασίω προανακρούσματι, 
όπερ θειυρείται αριστούργημα μουσικής συνθέ- 
σεως, τά  δύο ταϋτα άντίθετα προβάλλουσιν : 
ή μαινορ,ένη θύελλα και -ή κελαρύζουσα γαλή
νη. Ή  όργή τής Ειμαρμένης καί τό μειδίαμα 
τής Έλπίδος.Καί δ άγών παρατείνεται μ.ακρός, 
αμφίβολος, έ’ως ού τέλος νικά ή σώτειρα ελπίς 
έν γλυκυτάτη υμνωδία των εγχόρδων οργάνων 
καί των πλαγιαύλων. Είδικώτερον έν τω  ά- 
σμκτι του νοσταλγοϋντος ναύτου, οστις παρα- 
καλεϊ τόν άνεμ.ον νά πνεύση ϊνα τόν φέρη πά- 
λ,ιν πλησίον φιλτάτης κόρης, την εαυτού νο
σταλγίαν ψάλλει δ καλλιτέχνης. Άπελπισθείς 
έν τή  ξένη γη, ένα πόθον διακαή εχει, νά έ- 
πανέλθη εις την προσφιλή πατρίδα. Τόν πόθον 
αύτόν έκφράζει διά λόγων έν έπιστολ.αϊς του 
χρόνου έκείνου, τόν πόθον αύτόν έκφράζει διά 
στίχων καί ήχων άπαραμ.ίλλως περιπαθών έν 
τφ  Ό.έ.έαηδώ.

Κυρίως ή έξομολόγησις τών δεινών αύτοϋ, ή 
κατά τής άγριας τύχης όργά, ή έπιμ,ονή πρές 
πάλην καί νίκην, είκονίζονται έν τη  σπαρακτι
κή ώδή τοϋ κα τη ραμένου ναύτου.

Έ ν άντιθέσει δέ τό χαριέστατον καί άφροντι 
άσμα τών νηΟουσών νεανίδων, τό ένθυμίζον διά 
τής γοργής καί εύπετοϋς αύτοϋ ρ,ουσικής ιτα
λικά; καί γαλλικά; μελωδίας, παρίστησιν οίο- 
νεί τοϋ κοινοϋ την άμ,εριμ.νησίαν, ιδία μάλιστα 
τοϋ παρισινού κοινοϋ τό ευχαρι καί εύτοάπελον. 
Μέσω δ ’ αύτών περίλυπος είνε ή Σέντα, ή μέλ- 
λουσα σώτειρα τοϋ ναύτου, έκείνη, ήτις άγαπα 
ήδη αύτόν έν τή είκόνι τή άπό τοϋ τοίχου ά - 
νηρτημένη,κ’ έν έκστάσει καί προσδοκία προση- 
λοΐ δακρύβρεκτον βλέμμα. έπί τήν ώχραν ¡κορ
φήν. Ή  τέχνη δηλαδή ή προσδοκώ σα τόν έκ- 
λεκτόν, άλλ.ά πολυπαθή τεχνίτην, ον θέλ.ει 
άμείψη καί σώση διά τής πιστής άγάπης τη ς!

Γ .

Ή  περί τού Σζοεχΐίωμίτου Καραβιού πα- 
ράδοσις ήν ψάλλει ή Νορβηγίς κόρη, περίπου 
τοιαύτη, οϊα έν άρχή παρατίθεται εις έλληνι- 
κούς στίχους μεταπλασθεΐσα, συγκεφαλαιοΐ δ- 
λόκληρον τό δράυ.α ώς ποίησις καί τό μελόδρα
μα ώς μουσική, διότι τά δύο ταύτα πρέπει νά 
ταύτίζωνναι κατά τό σύστημα τού Βάγνερ. 
"Οπως λοιπόν άπό τής παραδόσεως ταύτης ώς 
κεντρικής ιδέας έξελίσσεται ή όλη δρασις, άπό 
τής μουσικής, ήτις αρμόζεται πρός τήν εξαγ
γελίαν τής παραδόσεως, έκτυλίσσεται δι’ άπει
ρων συνδυασμών καί παραλλαγών ή δλη ρ.ου- 
σική. Τό σύατηιζα τούτο ένεκαίνισεν έν τώ 
Π.Ιαπομένω Ό .ύανβώ, ανέπτυξε δέ κ’ έξέτει-

νεν εις τάς ¡ζετά ταύτα συνθέσεις αύτοϋ. Πόσον 
έξοχος είνε ή εργασία αϋτη έν τή  καλλιτεχνική 
λεπτολογία, καί οί δυσμενέστατοι τώ  νεωτεριστή 
¡ζουσικώ άνομολογοϋσιν. Τεχνοκρίτης δέ Γάλ.- 
λος παρομοιάζει τήν άπαράμιλλον έπιμέλειαν 
τοϋ Βάγνερ περί τήν μ.ουσουργίαν τών έργων 
του πρός τήν τών 'Ιταλών αρχιτεκτόνων έπί 
τής ’Αναγεννήσεως, οΐτινες ούδέ γωνίαν, ούδέ 
κεκρυμμένην καί άφανή άκραν ναού ή ανακτό
ρου κατέλειπον άτημέλητον.

Ά λ λ ’ ή ιδιαιτέρα μουσική έρευνα τών δρα- 
μ,ατικών έργων τού μεγαλοφυούς Σάξωνος, ή 
μ.ελ.έτη καί άνάλυσις αύτών άνήκει τοϊς είδι- 
κώς περί τήν τέχνην άσχολουμένοις, ύπάρχουσι 
δέ πολλοί άποκλειστικώς εις τούτο καί μόνον 
άφιερωθέντες. Δυστυχώς μεταξύ τών μουσικών 
τών θαυμαζόντων τον μέγαν διδάσκαλον καθ’ 
υπερβολήν, ύπάρχουσι τινες, καί μεταξύ τών 
άγνοούντων έντελώς τά  έργα τοϋ Βάγνερ ύπάρ
χουσι πάμ.πολλοι, οϊ φρονοϋντες ότι ταύτα είνε 
προωρισμ.ένα μ.όνον διά τού; γνώστας τής μ.ου- 
σικής, τού; έξ έπαγγέλματος μουσικούς. ’Απα
ράλλακτα όπως συμβαίνει καί έν ταϊς Ορησκεί- 
αι ς : δ θεος τοϊς ίερεϋσι μόνον οικείος τυγχά
νει, ούχμ δέ τώ  κοινώ πλήθει. Ταύτα διδά- 
σκουσιν έκ συμ.φέροντος οί ιερείς καί πιστεύει δ 
άμαθής οχλος.

Ά λ λ ' είνε αϋτη οίκτρά παρερμήνευσις τοϋ 
έργου τοϋ Βάγνερ. Εκείνος ακριβώς διά τό 
πλήθος έγραψε, διότι τό θέατρον είνε λαϊκόν 
σχολεϊον τής τέχνης. Τά δέ μεγάλα έργα τής 
τέχνης, όπως τά  έργα τής φύσεως, άπαιτοϋσι 
βεβαίως ειδικά; γνώσεις οπως τά  έρευνήση 
τις κατά βάθος, άλλ’ όπως τά  έκτιμήση καί 
τά  θαυμ.άση, ούδέν άλλο άπαιτούσιν ή λειτουρ
γίαν τών αισθήσεων, ποιάν τινα μ,όρφωσιν τής 
διανοίας καίκαρδίαν ούχί παγεράν. Οί δέ πε- 
ριφρουροϋντες ώς αίγύπτιοι ιερείς τόν ναόν τής 
Τέχνης καί άποδιοϋκοντες άπ ’ αύτοϋ τούς μή 
άδελ.φούς έν τώ  σχήματι, είνε τόσω γελοίοι έν 
τή φανατικότητι, όσω γελοίος θά ήτο δ βοτα- 
τικός δ άπαγορεύων τοϊς μή έγκύψασι περί τήν 
έπιστήμην τών φυτών νά θαυμ-άζωσι τό χρώμα 
καί τό άρωμα τών ρόδων, ή δ αστρονόμος δ 
προστάσσων ήμάς, διότι δέν ήμεθκ αστρονόμοι, 
νά μή ζητώμεν φώςκαί θάλπος ύπό τόν χρυσαυ
γή Φοίβον!

Είνε λοιπόν κτήμα ολ.ων τό μέγα έργον τοϋ 
Βάγνερ, τό όποιον έπαναλαμβάνω δέν είνε καί 
άποκλειστικώς μουσικό)·. Καί ίσως, ίσως ήμ.εΐς 
οί μή έξ έπαγγέλμ.ατος μουσικοί εύρύτερον καί 
γενικώτερον άντιλαμβανόμενοι τών έργων, μη 
περιορίζοντες τό πνεύμα εις τήν κατάληψιν τής 
θαυμασίας συναρμογής τών μουσικών φθόγγων, 
άλλ' εις τήν τού όλου σύλληψιν καί τεχνικήν 
διασκευήν καί έκτέλεσιν, ώς έργου καθαρώςθεα-
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τρικοϋ, έργου προωρισμ.ένου νά έξασκήση τοι- 
αύτην ή τοιαύτην έπίδρασιν έπί τού κοινού, 
ήμεϊς δυνάμεθα νά άποφανθώμεν μετά πλείονος 
κύρους περί τής γενικής αξίας τών έργων, έξ ί
διας άντιλήψεως κρίνοντες.

Έκαστον τών έργων τοϋ Βάγνερ έχει άλή- 
θειαν τινά ύψηλήν, ήτις έκτυλίσσεται καί ανα
πτύσσεται διά τής άδελφουμ.ένης τέχνης τών στί
χων καί τών ήχων. Έν τώ  ΠΛανωμέτω Ό.Ι- 
.ϊαγόώ ή άλήθεια αΰτη είνε ή πάλη τών ύπερό- 
χων πνευμ.άτων πρός τήν άντιτασσομένην αύτοίς 
τύχην.

Κάθε ψυχή 'περήφανη πλασμένη 
ΙΊώρχετ’ έδω ’ς τήν πλάσί μας καί ζή 
Είνε ψυχή βαρελά δυστυχισμένη,
Φέρνει καϋμούς χαί βάσανα μαζί.

Δεν γέρνει αύτή—ψυχή σάν κάθε άλλη—
'Σ τήν τύχη εμπρός τό μέτωπο δειλά.
Κρατεί 'ψηλά, ολόρθο τό κεφάλι 
Καί τήν οργή τής τύχης τή γελά.

Ή συμφορά—¿χιά φαρμακεμμένη —
Τήν ζώνει ευθύς, τήν τρώγει ζωντανή- 
Μά ή ψυχή δέν σθοέται, δέν πεθαίνει- 
Αιώνια ζή κ’ αιώνια πονεΠ. . . .

Ή  δέ έλπίςτής ευτυχίας έν τή ζωή, ή σω 
τηρία έν τή  πίστει καί τή  άγάπη πόσω πλα- 
οτικώς είκονίζονται έν τώ  προσώπω τής Σέντας! 
Καί τις, τις έξ ημών δέν δμοιάζει τόν κατηρα- 
μένον ναύτην έν τώ  πελάγει τής ζωής πλανώ- 
μενον άνευ σκοπού, και τις έξ ημών ελπίδα ευ
τυχίας άλλην δύναται νά έχη ή πιστήν τινα 
αγάπην

Μ$σ’ ’ς τής ζωής τό πέλαγος μας ερριξεν ή Τύχη,
Τής συμφοράς οί άνεμοι μάς φέρνουν όπου τύχη*
Κα αραμένοι άπ’ τό θεό γυρνοΰμ’ έοώ κ’ έκεί
Καί μιά στεριά δεν βρίσκομε, μίαν άκρη σπλαγχνική!

Χαρά ’ς έκείνον άπό μάς, όποϋ ή Μοίρα ή μαύρη 
Μιά ’μέρα 0ά τόν λυπηβή καί Οά τόνφέρη ναίρη 
Εεκούρασι άπ' τά βάσανα ’ςέ πρόσχαρη αμμουδιά!
Kt’ άγάπη ’ ςέ μι’ ατίμητη, 'ςέ μιά πιστή καρδιά !

Περί τοϋ προσώπου τής Σέντας, όπερ μετά 
τόση; στοργής έπλασεν δ Βάγνερ, άφίνω έπί 
πλέον νά λαλήση αληθής καλλιτέχνις, ήν έ- 
θαύμασα ενταύθα ύποδυομ.ένην αύ τό : ή Κα 
Πελαγία Στάμερ Άνδρίσσεν. Παρεκάλεσα ταυ- 
την νά μοί άνακοινώση τάς ίδιας εντυπώσεις καί 
λίαν εύγενώς άπεδέξατο τήν παράκλησίν μου : 

«Τό πρόσωπον τής Σέντας είνε έκ τών λαμπρο- 
τάτοιν, άτινα επλασεν δ αθάνατος ημών διδά 
σκαλος, καί παρέχει άρρητον Οίλγητρον εις τήν 
ΰποκρινομένην αύτό. 'Οσάκις είνε άναγεγραμμέ- 
νος έν τώ  προγράμμ.ατι δ 'O.l.lardoi;, άπό τής 
ήμέρας α’ισθάνομ.αι έμαυτήν ζώσανέν υψηλότερα 
σφαίρα. Τήν δ ' εσπέραν, καθ’ ήν ώραν κάθημαι

έπί τού μεγάλου θρονιού καί προσηλώ τό βλέμμα 
έπί τής άνηρτημένης είκόνος, βυθίζομαι εις τόν 
πόνον αληθώς καί ούδέν αισθάνομαι έκ τών πέ- 
ριξ. Καί όταν κατόπιν ψάλλω τήν παράδοσιν, 
μετά τό πέρας αυτής αισθάνομαι πολλάκις τούς 
όφθαλμ.ούς μ.ου αληθώς πλήρεις δακρύων. Δέν 
δύναμ.αι νά εϊπω διά λόγου εις οποίαν ψυχικήν 
κατάστασιν δικτελώ τήν ώραν εκείνην. Νομίζω 
ότι είμαι πρόθυμος εις πάσαν Ουσίαν,εις πάν μ.αρ- 
τύριον, καί βλεπο» έμαυτήν εύγενεστέραν καί 
άγνοτέραν ή πρότερον. Πιστεύσατέ με ! τοιαύ- 
ται στιγμαί έχαρίσθησαν ήμϊν ύπό τοϋ θεού ό
πως έξωραίσωσι τό έν τή  τέχνη πολύμοχθον 
στάδιόν μ.ας— ούχ ί δ ’ αί έπευφημίαι, αίτινες ά- 
νακαλοϋσιν ήμάς έν τή σκηνή μετά τό τέλος 
τής πράξεως.»

Καί τοιαύτα μέν ή περικαλλής καλλιτέχνις 
έν ένθουσιιόδει ειλικρίνεια έξομολογεΐται. Εκεί
νος δέ όστις άπό τής σκιερά; αύτοϋ θέσεως πα- 
ρηκολούθησε μετά παλμών τό όλον δράμα καί 
είδε μετά τήν Ουσίαν τήν ήγιασμ.ένην κόρην τής 
άγάπης καί τής πίστεως άνερχομένην εις τούς 
ουρανούς, έκλινε πρό αυτής ώς πρό άληθοϋς ά
γιας καί μάρτυρος τήν κεφαλήν κ’ έκ τής ψυχής 
αύτοϋ δέν έρρευσαν δάκρυα πένθους, άλλ’ ά - 
νήλθε θυμίαμα προσευχής :

Ώ  άγι-ζσμένη κόρη, γιά ’σένα δεν Οάρχίσω 
Θανάτου μοιρολόγι ';έ Θλιβερό σκοπό·
Ά π ’ τή δική σου yty.pt μιά χάρι θά ζητήσω 

Καί προσευχή θα ’πώ ι

ΙΤήγαινε ’σε μιά κόρη ξανθή,χαριτωμένη, ^
Ό π ’ άγαπά ’ςτά ξένα φτωχόν τραγουδιστή,
Και δύναμι Σύ δός της καί 'πές της νά προσμένη 

"Οπως ’Εσύ :—πιστή !
Έν Λειψίφ)

Γ Ε α ρ π ο κ  Δ ρ ο ε ι ν η ς

·+·

Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ

"Αγγλος δημοσιογράφος, δ Δαυίδ "Ανδερσον, 
συνέλαβε καινοφανή ιδέαν, ήν άνακοινοί διά 
τών εφημερίδων. ΙΙροτίθεται νά καταρτίση σχο-

πρωτότυπον ταύτην σχολήν υποχρεοϋται εις 
τήν έτησίαν καταβολήν διδάκτρων εκατόν λι
ρών στερλινών, ήτοι δύο και ήμισειας χιλιάδων 
φράγκων. Προσθετέον ότι οϊμαθηταί διαιτώνται 
έξ ιδίων.Ό  κ."Ανδερσον άναλαμβάνει νάδιδάξη 
αυτούς τόν τρόπον καθ' ϋν γράφεται κύριόν τι άρ- 
θρον, άρθρον χρονογραφικόν, ή άφήγησις γεγο
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νότος τινός, νά εξακριβώσω την ειδικότητα προς 
ην έκαστος των μαθητών αυτού ρέπει, νά καλ
λιεργήσω κα'ι άναπτύξη τάς άτομικάς αύτοϋ 
κλίσεις καί επί τέλει καταστήσω αΰτούς ικανούς 
νά κερδαίνωσιν εκ τοϋ δημοσιογραφικού επαγ
γέλματος εκατόν πεντήκοντα ρ-έχρι πεντακο- 
σίων φράγκων καθ’ εβδομάδα. Δέν έγγυάται 
περί τής ίκανότητος πάντων, έγγυάται όμως 
ότι πάντες Οά γνωρίζωσι το εργον των. Συνε- 
λόντι είπεΐν ό Ά γγλ ος συγγραφεύς προτίθετάι 
νά ιδρύσω διά την δημοσιογραφίαν προπαρα
σκευαστικήν τινα σχολήν, άνάλογον προς τάς 
ύφισταμένας διά την διδασκαλίαν των καλών 
τεχνών καί τής μουσικής. Ό  κ. Άνδερσον ήτο 
ίσως 6 άρμοδιώτερος ιδρυτής τοιαϋτης σχολής, 
διότι έγένετο μαθητής τού διασήμου Δίκενς, 
έπί τριακονταετίαν δ ’ ύπήρζε συντάκτης εις 
έγκριτα τού Λονδίνου φύλλα. Το σχέδιον αυτού 
ό "Αγγλος δημοσιογράφος Ικτίθησιν ώς έόής: 
«Πρόκειται, λέγει, περί απλής δοκιμής. Ή  δο
κιμή αϋτη δυνατόν νά ναυαγήσω άλλ’ έγω ε’.μι 
πεπεισμένος οτι θέλει τουναντίον επιτύχει, θά 
γείνη δέ πρόξενος σημαντικής ώφελείας πρός 
τόν τύπον. Κ ατά τό μακρόν μου δημοσιογρα
φικόν στάδιον, παρετήρησα πολλάκις πόσον 
απαραίτητος αποβαίνει διά τόν δημοσιογράφον 
κατάλληλός τις προπαίδευσις. Πας νέος δια- 
κριθείς κάπως έν τοΐς κατωτέροις σχολείοις ή έν 
τώ  Ιΐανεπιστημίω θεωρεί έαυτον ίκανον όπως 
δημοσιογραφήση-—χετίζεταιεπομένως πρός δη 
μοσιογραφικόν τι γραφεΐον, υποβάλλει δύο ή 
τρία χειρόγραφα,τά όποια εκπλήσσεται πώς δέν 
δημοσιεύονται αμέσως έπί κεφαλής τού φύλλου, 
έντείνει την έπιμονήν αυτού, έπαναλαμβάνει 
συχνάκις τά ς απόπειρας, άπτεται παντός εί
δους καί θέματος, έπί τή έλπίδι επιτυχίας, 
άλλά κοπιά ε!ς μάτην. Ά νθ ’ ενός, ού τάς προ
σπάθειας στέφει έ/ τέλει ή νίκη, οί άλλοι άπο- 
τυγχάνουσιν,ένώ πολλοί μεταξύ αύτών καί παι
δείας εγκυκλοπαιδικής βάσιμου δέν στερούνται, 
καί διά φαντασίας ζωηράς, κοίσεως ασφαλούς 
καί των άλλων αρετών,αίτινες απαιτούνται έν τω 
δημοσιογραφικό) έπαγγέλματι, είνε πεπροικισρ.έ- 
νοι. Τί έλλείπεε λοιπόν αύτοΐς; Σχεδόν τίποτε 
άλλά τό τίποτε τούτο έχει μεγίστην σημασίαν. 
Δέν γνωρίζουσι τό α 6 τού έπαγγέλματος. Τούτο 
τό α  6 λοιπόν άναλαμβάνω νά διδάξω  έγώ πρός 
αυτούς έν άληθεΐ πρακτικώ σχολείω. Καθ' έκά- ! 
στην πρωίαν θά προσέρχωμαι εις τό γραφείόν 
μου, θά άναγινώσκω τάς έπιστολάς μου καί τάς 
έφημερίδας μου καί θά διανέμω τήν εργασίαν 
εις τούς μαθητάς μου, ιός έάν ήσαν συντάκται 
μου. Εννοείται οίκοθεν ότι προϋποθέτω αυτούς 
πεπροικισμένσυς διά μορφώσεως ικανής καί δια
τεθειμένους νά. συμπληρώσωσι μετά ζήλου τά  
κενά αυτής. Εις τόν ένα θά εϊπω :«Εις τό Χάϋδ

Πάρκ γίνεται σήμερον στρατιωτική έπιθεώρη- 
σις. Θά παραστής εις αυτήν καί τήν τρίτην ώ 
ραν Οά μού δ  (όσης τήν περιγραφήν εις έ/.ατόν 
στίχους». Εις άλλον : «Λ άβε αυτό τό δίστηλον 
άρθρον νά μού κάμης μίαν περίληψιν». Τρίτος 
θά μεταβώ έπίσκεψιν καλλιτεχνικής τίνος 
έκθέσεως καί θά περιγράψη, ταύτην. Τέταοτος 
θά παραστη εις τήν διδασκαλίαν τού νέου όρα- 
ματικού έργου καί οΰτω καθεξής. Μετ' ολίγον 
θά έννοήσω τήν ιδιοφυίαν έκαστου καί θά προ
σπαθήσω νά άναπτύξω αυτήν. Πρόκειται νά 
μορφώσω πολιτικόν δημοσιογράφον; θά βεβαιωθώ 
ότι είνε έγκρατής τού δικαίου, τής πολιτικής οι
κονομίας, τής ιστορίας, τής γεωγραφίας, μή ε
ξαιρούμενων, έννοείται, καί τών άπαραιτήτων 
εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Θ ά ασκήσω αυτόν 
ϊνα πραγματεύεται τά  τής ημέρας θέματα, υ
ποδεικνύω·/ αύτω τάς πηγάς έξ ών δύναται νά 
λαμβάνω τάς πληροφορίας του καί τά  μέσα, 
δι’ ών δύναται νά εξελέγχω ταύτας. Θά προσ
παθήσω νά καταστήσω αυτόν ικανόν, όπως 
έςετάζ·/·, ~ά. διάφορα ζητήματα άφ’ υψηλού, ά- 
πέχων πάσης δριμύτητος περί τήν έκφρασιν καί 
πάσης προσωπικότήτος. Ά λ λ ο ι  θά έπιδοθώσιν 
εις τήν χρονογραφίαν, τήν συγγραφήν άρθρων 
έπιτερπών καί ποικίλων,εις αυτήν τήν καινοθη
ρίαν. Θά άσκηθώσιν εις τήν αναστροφήν μετά 
τών έπισήμων προσώπων, εις τήν ενέργειαν δι
καστικής τίνος άνακρίσεως χάριν τής έφημερί- 
δος αυτών καί τήν σύνταξιν αυτής εις ύφος ά- 
κριβές καί σαφές. Έν μια λέξει Οά μορφώσω νέ
ους δυναμένους νά παρασταθώσιν ενώπιον τών 
διευθυντών τών εφημερίδων καί ζητήσωσιν έρ- 
γασίαν, έν γνώσει ότι καλώς έπίστανται τήν 
δημοσιογραφικήν τέχνην. Φρονώ δέ οτι ουτω 
σημαντικήν έκδούλευσιν προσφέρω καί εις τούς 
μέν καί εις τούς δέ.»

Τοισύτο τό πρόγραμμα τοϋ κ. Άνδερσον, μέ
νει δέ νά ίδωμεν κατά πόσον καί έν τή  εφαρ
μογή θά άποδειχθή προσφυές, όποιον φαίνεται 
κατά θεωρίαν.

Η ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΠΝΤΟΣ

Δημώδης μύθος τής Σινικής, περιεχόμενος έν 
τοΐς δημοσιεύμασι τοϋ Max M ü ller,τοϋ Scliie- 
fn e r  καί άλλων, μάς παρουσιάζει γυναίκα 
μανδαρίνου κρίνουσαν κρίσιν ώς τήν περιώνυμον 
έκείνην τού Σολομώντος. Ό  μύθος έχει ώς έξης: 

Δύο γυναίκες παρέστησαν πρό τίνος μανδα
ρίνου φέρουσαι μεθ' έαυτών βρέφος, οΰτινος έ- 
κατέρα ήμφισβήτει τήν μητρότητα. Ό  μανδα
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ρίνος, εις τόν όποιον έπεβάλλετο νά διαγνώσω 
τήν άληθή μητέρα, πεοιελθών εις άμηχανίαν, 
κατέφυγε παρά τή συζύγω αΰτοϋ, ήτις διέπρε— 
πε μεταξύ τών γυναικών έπί σοφία καί προνοη- 
τικότητι, καί μεγάλως έτιμάτο υπό τών γει
τόνων, ζητών τάς συμβουλής αυτής. Ή  σύζυ
γος τοϋ μανδαρίνου, άφ’ ού έζήτησε προθεσμίαν 
πέντε λεπτών όπως σκεφθή, προσέταξε τούς θε- 
ράποντας νά μεταβώσιν εις τόν ποταμόν καί 
'ιγρεύσωσι μέγαν ίχθύν, τόν όποιον νά φίρωσι 
|ώντα πρό αυτής. Τούτου γενομένου, εϊπεν ή 
ύζυγος : «Φέρετε τώρα τό βρέφος, άλλά μή 

άφήσετε τάς γυναίκας νά είσέλθωσι μετ’ αυ
τού». Μετά τήν έκτέλεσιν καί τούτου, έκδύ- 
σασα τό βρέφος τών ένδυμάτων αΰτοϋ, περιε- 
τϋλιξεν έντός αυτών τόν ίχθύν καί παρήγγειλε 
νά τόν ρίψωσιν εις τόν ποταμον έπί παρουσία 
τών δύο γυναικών. Ό  ύπηρέτης ύπήκουσεν εις 
τήν προσταγήν τής κυρίας, έσφάδαζε δέ ό ιχθύς 
έν τώ ΰδατι ύπό τά  σπάργανα. Τότε ή  μία έκ 
τών γυναικών, μετά δισταγμόν ενός δευτερολέ
πτου, έπεσεν εις τόν ποταμόν όπως σώσω 
υποτιθέμενον παιδίον. « Λΰτή είνε ή μήτηρ 
του», είπεν ή σύζυγος τοϋ μανδαρίνου, καί προ 
«έταξε νά τήν έξαγάγωσι τοϋ ποταμού καί τή 
άποδο'ισωσι τό τέκνον της. Ό  μανδαρίνος διά 
νεύματος τής κεφαλής έπεδοκίμασε τήν κρίσιν 
τής γυναικός του, καί έπείσθη οτι αυτη είνε ό 
σοφώτατος νοϋς τού βασιλείου.

Καί ταϋτα ό περίεργος ούτος μύθος- άπόκει- 
ται δ ' εις τούς περί τήν συγκριτικήν μυθολογίαν 
άσχολουμένους νά έξαγάγωσι συμπεράσματα έκ 
τής μεγάλης αΰτού όμοιότητος πρός τήν κρίσιν 
τού Σολομώντος.

II.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οΰδέν μέγα και γενναΐον έπιτελείται έν τω  
κόσμω άλλως ή διά τής μεγαλονοίας καί τής 
εΰσταθείας ένός καί μόνου άνδρός παλαίοντος 
κατά τών προλήψεων τού πλήθους.

Ή  φιλία είνε ό γάμος τών ψυχών, καί ό 
γάμος ούτος ΰπόκειται εις διαζύγιον.

'Τπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες άφοϋ εΰεργε- 
τήσωσί τινα άπαιτούσι τήν αντιμισθίαν άλλοι 
δέν σπεύδουσι τόσον, άλλά θεωροϋσι τόν ευεργε- 
τηθέντα ώς οφειλέτην αύτών- άλλοι τέλος ά- 
γνοοϋσιν, ώς είπείν, τίεχόυσι πράξει, όμοιάζον- 
τες πρός τήν άμπελον, ήτις παράγει τόν καρπόν 
*ύτής, μεθ’ ο οΰδέν πλέον ζητεί άρκουμένη ότι 
παρήγΚγε σταφυλάς. Βεβαίιος έκ τών τελευ
ταίων τούτων πρέπει νά ήμεθα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οικονομία άπό καπνόν.
Περίεργα καί διδακτικά περί τής έκ τής αποφυγής 

τοϋ καπνίσματος προκυπτούσης ώφελείας εις τε τό 
βαλάντιο·/ καί τήν υγείαν αναγράφει ή «Νέα ’Εφη
μέριο» τά επόμενα :

« Προ πολλοΰ ό συμπολίτης ήμών κ.Ν. Μελισσεί- 
δης ώκοδόμησεν εξοχικήν ώραίαν οικίαν έπί τοϋ έν 
Π α τ η σ ί ο ι ς  κ τ ή μ α τ ο ς  α ύ τ ο ϋ .  Έπί τής 
οικίας ταύτης έτεθη εσχάτως καί άναγινώσκεται λί
αν περιέργως ή έξής επιγραφή:

Ό  έτη τεσσαράκοντα μηδέποτε καπνίσας,
ΤΟ δέ μή δαπανώμενον κ ατ’ ετος έκτοκισας, 
τοιοϋτον κτήμα αποκτά, κ' υγείας δέκα ετη 

’ ς  τον βίον του προσθέτει.
Τοϋτο θά ει’πω οτι εις διάστημα 42 όλων έτών ό 

κ. Μελισσείδης ουδέποτε καπνίσας άπεθησαύρισεν οι
κονομίαν οΊίτω σεβαστήν, δι’ ής άνήγειρε τήν λαμ
πρά·/ οικίαν. Καθ' υπολογισμόν άκριδή έπί τής κατ' 
ελάχιστο·/ όρον δαπάνη; τοϋ καπνίσματος δι' έν άτο
μο·/ δρ. 90 έτησίωςΐ άνατον.ιζομεν;υ προς 1(1 :)ο τοϋ 
προστιθεμένου κεφαλαίου των 90 δραχμών κατά συνέ
χειαν έπί τεσσαράκοντα έτη, τό ολικόν κεφάλαιο·/ 
ανέρχεται εις οραχ. 30.832,86. Ά ν  :ε παραοεχθώ- 
μεν τό πιθανώτερον, ή μάλλον τό βέβαιον, ότι εις 
οικογένειας καί τάς πλέον μικράς, τουλάχιστον δύο 
ά.ομα καπνίζουσι, τό κεφάλαιον τότε διπλασιάζεται 
¿■/ερχόμενον έν σλω εις δρ. 79,692. Κεφάλαιο·/ 
πολύ σπουδαίο·/ διά τούς πτωχούς τούς αποζώντας έκ 
τής ήμερησίας αύτών έργασίας- σπουδαιότερον ίμως 
διά τούς εύπορους ή πλουσίους ή κατά δέκα έτη πα- 
ράτασις ύγιεινοϋ βίου. Καθότι γνωστότατου υπάρχει 
οτι τό καπνόχορτο·/ ενέχει δηλητηριώδεις ουσίας καί 
διά τόν καπνίζοντα εινε βραδύ δηλητήριο·/ εί καί α
νεπαίσθητου».

Τά ζώα χρησιμοποιούμενα Ιν πολέμω.
Ή  συμπλήρωσις τών μέσων τοϋ πολέμου διά τής 

χρησιμοποιήσει»; παντός ο,τι δύναται νά συντελέση 
εις τήν επιτυχίαν επιδιώκεται σήμερον μετά μοναδι
κού όντως ζήλου. ’Ιδού τί περί τούτου γράφουσιν έκ 
τής γερμανικής πρωτευούσης.

« II προπαρασκευή πασών τών στρατιωτικών δυ
νάμεων καί πάντων τών μέσων έν Γερμανία έφθασε 
μέχρι σημείου, τό όποΤον θά ήτο μοναδικόν, έάν μή 
ήν σπουδαίως επίφοβου. Μήπως δέν γίνεται λόγος νά 
συμπεριληφθώσι μεταξύ τών υπερασπιστών τής πα- 
τρίδο; πάντα τά έν Γερμανία τετράποδα καί πτηνά; 
Έν ταΤς ρηνικαϊς έπαρχίαις τρέφουσι π/.είονας ίέρακας 
καί έςασκοϋσιν αΰτούς εις τήν δίωξιν τών ταχυδρόμων 
περιστερών. Επειδή ή δια .τών περιστερών συγκοινω
νία άποτελεΐ έν Γαλλία άντικείμενον τών στρατιω
τικών άρχών, έν Γερμανία είνε λίαν υπερήφανοι και 
ευχαριστημένοι έκ τής άνατροφής τών ίεράκων" αλλ

χωρία καταγινο 
σκησιν των κυνών διά τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαV 
Προτίθενται έπίσης νά μεταχειρισθώσι τούς κύνας
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και εις τας κατοπτεύσεις και κατασκοπείας, και ο 
Θε'ος γνωρίζει καί εις ποιαν άλλην Ιτι υπηρεσίαν. 
Λόγος γίνεται περί άπογραφής τών κυνών τούτων καί 
μάλιστα περί Ιπιθεωρήσεως. Φαίνεται δτι οίίτω λί
αν προσεχώς θά έχωμεν άπογραφήν καί κινητοποίη- 
σιν τών σκύλων. ’Έπειτα θά ίδωμεν τούς κύνας τής 
έοεορεάς καί τής έθνοφουρας φέροντας διακριτικόν 
περιλαίμιου καί ίσως ίσως καί παράσημα. Ώ ς  βλέ
πετε, νέοι ορίζοντες «¡ανοίγονται εις τόν γερμανικόν 
πολιτισμόν».

Ύπελογίσθη οτι έν Γαλλία έκαστος κάτοικος α
πορρίπτει κατ’ έτος υφάσματα έφθαρμένων ενδυμά
των βάρους 8 χιλιόγραμμων, τουτέστιν έπενδυτας, 
έσωκάροια, περισκελίδας,άσπρόρρουχα διάφορα, εσθή- 
τας γυναικείας, καλύμματα διάφορα, υπολείμματα 
τών ραπτικών καταστημάτων καί οίαδήποτε άλλα
ρά**Ι-

Πολλαπλασιάζοντες δέ τόν αριθμόν τών 8 χιλιό
γραμμων έπί 35,000,000 οσοι είνε οί κάτοικοι τής 
Γαλλίας, εΰρίσκομεν οτι ή Γαλλία παράγει κατ’ έτος 
280,000,000 χιλιόγραμμα ρακών, άτινα πωλούμενα 
πρός 50 λεπτά τό χιλιόγραμμου, άποοέρουσι σ ω- 
σ τ  α 1-10,000,000 φράγκα.

Περί τοϋ αδυνάτου του έκγερμανισμοΰ τής Α λ 
σατίας, όπερ άπεδείχθη καί έκ τών τελευταίων ε
κλογών έν Γερμανία, καθ’ ά ; αί προσηρτημέναι έ- 
παρχίαι ’Αλσατία καί Λοθαριγγία άπέστειλαν εις τό 
Γερμανικόν Ινοινοόούλιον άνευ ούδεμιας έξαιρεσεως 
βουλευτάς διαμαρτυρομένους κατά τής κατοχής, 
γράφει ό έν Στρασβούργψ ανταποκριτής γαλλικής 
τίνος έφημερίδος: «Μεθ’ ολας τας προσπαθεί ας ας 
καταόάλλουσιν οί Γερμανοί Γνα μή τά παιδιά έκμαν- 
θάνωσι τήν γαλλικήν έν ’Αλσατία, ή σύζυγος, ή 
μήτηρ, ή αδελφή, ή μάμμη άνέλαδον κατά τής κυ- 
βερνήσεως αγώνα κρυφιον, έν ώ ή νίκη θά άπομείνη 
έπί τέλους εις αϋτάς. Ή  γαλλική γλώσσα διεγρά- 
φη έκ τών προγραμμάτων τών λυκείων καί τών γυ
μνασίων. Διδάσκεται δίς τής έίδομάδος μόνον, ώς ή 
ελληνική καί ή λατινική, ώς γλώσσα νεκρά. ’Αλλά 
πάντα τά ιδιωτικά παρθεναγωγεία είσί γαλλικά, και 
κατ’ έτος έςερχονται έξ αύτών χιλιάδες νεανίδων, 
παρεσκευασμέναι οπως ενσταλάξωσιν εις τας καρδίας 
τών μικρών Άλσατιανών τό μίσος καί τήν απο
στροφήν κατα παντός ό,τι γερμανικόν. ’Ονομάσατε 
το χίμαιραν, ανοησίαν, μωρίαν, οπως θέλετε, αλλά 
τό πράγμα έχει ούτως. Θά καταργήσωσιν έν τελεί τα 
παρθεναγωγεία: Θά άπαγορεύσωσιν εις τούς Ά λσα- 
τιανούς νά άποστέλλωσι τας θυγατέρας των εις εκ
παιδευτήρια άλλα ή τα δημόσια; Τό ζήτημα είνε 
λίαν ακανθώδες καί δεν δύναταί νά λυθή βεβαίως. 
Έν τίνι οικογένεια, εις τά περίχωρα τοϋ Στρασβούρ
γου, είδον ολόκληρον νεοσ-ιαν μικρών χαμινίων, 
δώδεκα έως δέκα πέντε ετών, τά οποία μεταβαίνουσι 
διά του σιδηροδρόμου καθ’ έκάστην πρωίαν εις τό γυ
μνάσιου τοΰ Στρασβούργου καί έπιστρέφουσι τήν ε
σπέραν. Γαλλιστί όμιλοϋσι μόνον κατ’ οίκον. Έν τώ 
γυμνασίω διδάσκονται τήν γερμανικήν. Πλησιάζωτόν 
μικρότερου έκ τοϋ ομίλου.— 11 ώς ονομάζεσαι;—

Φράντζ.— Είσαι Γερμανός ; — Ό χ ι—Τ ί  είσαι λοι
πόν ; —Άλσατός.— Ούτως άνατρέφονται ύπό τής μη- 
τρός. Διά ταπεινοτέρας φωνής λέγει αύτοϊς κάτι τι 
πλειότερον. Ά λ λ ’ ενώπιον τών ξένων πρέπει νά είνε 
επιφυλακτικό;’ είνε Άλσατός. Κάποιος άλλος «παί
ζει τούς στρατιώτας». — Θέλεις νά γείνης στρατιώ-
της;—Ναι. — [Ιρώσσος στρατιώτης;—Ό χ ι, Γάλ- 

.ατωνικαί αί εκδηλώσεις, συμφωνώ, άλλ’λος. — Πλατωνικά! . „  , .
ομολογώ οτι με συνεκίνησαν μέχρι δακρύων».

’Έν τινι νεωστί έκδοθέντι βιδλίω εΰρίσκομεν τά ε
πόμενα δύο ανέκδοτα περί τοΰ προ τίνος άποθανόν- 
τος μεγάλου μουσικοϋ Λίστ.

Ό  Λίστ δέν έπέτρεπε ποτέ νά όμιλώσι καθ’ ήν 
ώραν αυτός έπαιζε. Κατά τινα μουσικήν έσπερίδα έν 
τή αύλή τής Πετρουπόλεω;, έν ή έτύγχανε πολλής 
εύνοιας, ό αύτοκράτωρ Νικόλαος, όστις δέν ήτο πο
λύ φίλος τής μουσικής.συνήψε συνδιάλεξιν μετά τίνος 
κυρίας, μή δίδων δέ πολλήν προσοχήν εις τό έκτε- 
λούμενον τεμάχιον,ώμίλει μεγαλοφώνως.Αίφνιδίως ή 
μουσική παύει διά μιας, ό δε Λίστ άφίνει τό κλει
δοκύμβαλου. Ό  αύτοκράτωρ, έκπλαγείς, πλησιάζει 
τόν μουσικόν καί τόν έρωτα"

— Διατί διεκόψατε τό τεμάχιον;
— "Οταν ό αύτοκράτωρ όμιλή, οί άλλοι πρέπει 

νά αιωπώσι, άπήντησε μακιαόελικώς ό δυσαρεστη- 
θείς καλλιτέχνης.

Καθ’ όμοιου τρόπον προσηνέχθη ποτέ εις άλλην 
έσπερίδα, έν ή παρίστατο ή βασίλισσα τής Αγγλίας.

Ή  βασίλισσα, δύσθυμος ούσα έκ προηγούμενης α
φορμής, εύρίσκετο εις νευρικήν ταραχήν. Μόλις ο 
Λίστ εκάθησε πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού, ή βασίλισσα 
παρεπονέθη διά τήν μεγάλην θερμότητα τής αιθού
σης. Έ ν τώ άμα είς τών αΰλικών σ-εύσας ήνοιξεν 
έν παράθυρου. ’Αλλά δέν παρήλθον δύο λεπτά, καί 
ή βασίλισσα εύρισκεν ανυπόφορου τό σχηματιζόμενον 
ρεΰμα άέρος. Αμέσως ό αύλικός, προλαμβάνων τήν 
επιθυμίαν της, έκλεισε τό παράθυρου. Έ κ τούτου συγ- 
χυσις καί ταραχή, παραβλάπτουσα μεγάλως τήν έ- 
κτέλεσιν τής άνα/.ρουομένης μελωδίας. "Οθεν πριν 
τελείωση, ό μουσικός εγείρεται, ύποκλίνεται πρό τής 
βασιλικής όμηγύρεως, καί καταβαίνει είς τόν κήπον 
νά καπνίση. "Οταν μετά ήμίσειαν ώραν έπανήλθεν, 
ό παριστάμενος βασιλεύς Φρειδερίκος 1’ουλιέλ- 
μος πλησίασας έρωτα αύτόν

— Διατί πρό ολίγου ¿τελείωσες τόσον άποτόμως 
καί έξήλθες;

Έφοβήθην μή είμαι ενοχλητικός είς τήν Λ . Μ. 
τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν καθ’ ον χρόνον έδιδε τάς 
διαταγάς της, απήντησεν δηκτικώς ό Λίστ.

Οί μεγαλείτεροι οικονόμοι τοΰ χρόνου είσίν οι 
Άγγλοι. Έκτος άλλων άπόδειξις έστω καί τοΰτο". 
Έπί τοϋ ωρολογίου ενός τών λυκείων τής Όςωνιας 
είνε έπιγεγραμμενη ή έξής ύπόμνησι; είς τούς φοι- 
τητάς; A  i ώ  ρ α ι π α ρ έ ρ χ ο ν τ α ι  κ α ί  θ ά σ ας 
ζ η τ η θ η  λ ό γ ο ς  δι’ α ύ τ ά ς .

Ό  άργυρος έφόνευσε περισσοτέρας ψυχάς παρ’ ί 
σα ό σίδηρος σώματα.

Έ ν  Ά δήναις ίχ  τον τυπογραφ«ίου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ. 1887— 864


